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Parecer n° 118, de 2002, da Mesa do Senado Federal, 
sobre o Requerimento nO 26, de 2002, solicitando informa
ções ao Ministro da Justiça sobre informações relativas a 
ações adotadas pela Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça para coibir suposta infração à ordem 
econômica cometida no mercado de leite em Goiás. Seno 
Carlos Wilson . 

Parecer n° 119, de 2002, da Mesa do Senado Federal, 
sobre o Requerimento nO 27, de 2002, solicitando informa
ções ao Ministro da Fazenda, sobre refrnanciamento das dí
vidas dos municípios junto ao Tesouro Nacional. Seno 
Carlos Wilson . 

Parecer n° 120, de 2002, da Mesa do Senado Federal., 
sobre o Requerimento nO 30, de 2002, solicitando informa
ções ao Ministro da Saúde sobre valores fixados, empenha
dos e gastos para o combate à Dengue no Estado de Goiás. 
Seno Carlos Wilson . 

Parecer n° 121, de 2002, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos n° 43, de 2JXJ2, solicitando infOlma
ções ao Ministro dos Transportes sobre operações de fIScali
zação de trânsito na rodovia BR-060. Seno Carlos Wilson . 

Parecer n° 122, de 2002, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos n° 44, de 2002, solicitando infor
mações ao Ministro das Minas e Energia sobre a situação 
dos níveis de água do reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Embarcação, operada pelas Centrais Elétricas de Minas Ge
rais - CEMIG. Seno Carlos Wilson . 

Pan~cer n° 123, de 2002, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos n° 45, de 2002, solicitando infor
mações ao MinislJ:o da Justiça, sobre as áreas indígenas de
marcadas, homologadas e pretendidas pela FUNA!. Seno 
Carlos Wilson . 

Parecer n° 124, de 2002, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos n° 46, de 2002, solicitando informa
ções ao Ministro da Justiça sobre os valores pagos à FUNA! 
pelos governos dos Esta:los do Amazonas e de Roraima, a tí
tulo de indenização pelo asfaltamento da BR-174, no trecbo 
da reserva Wairniri-Atroari. Seno Carlos Wilson . 

Parecer n° 125, de 2002, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos n° 57, de 2002, solicitando infor
mações ao Ministro da Saúde, sobre delegados e agentes da 
Policia Federal que se encontram à disposição do Ministério 
da Saúde. Seno Carlos Wilson . 

Parecer n° 126, de 2002, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos n° 58, de 2002, solicitando infor
mações ao Ministro da Justiça sobre delegados e agentes da 
Policia Federal que se encontram à disposição do Ministério 
da Justiça. Seno Carlos Wilson . 

Parecer n° 127, de 2JXJ2, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 317, de 2001 (nO 
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745/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
136	 autoriza a Associação Comunitária Estudantil da Zona Sul de 

Belo HorizoiJte a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 
Seno Francelino Pereira. . 220 

Parecer n° 128, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 390, de 2001 (nO 
890/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 

142	 outorga permissão à Fundação Educativa e Cultura de Co
matá, para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Coromá, Estado do Mara
nhão. Seno Gilvam Borges . 221 

Parecer n° 129, de 2002, da Comissão de Educa
142	 ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 393, de
 

2001 (n° 926/2001, na Câmara dos Deputados), que
 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio São João
 
Del Rei S/A para explorar serviço de radiodifusão sono

ra em onda média na cidade de São João Del Rei, Esta

143	 do de Minas Gerais. Seno Francelino Pereira . 223 

Parecer n° 130, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 395, de 2001 (n° 
942/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 

143	 autoriza a Associação Comunitária de Abadiânia a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Abadiânia, 
Estado de Goiás. Seno Maguito Vilela . 225 

Parecer n° 131, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 402, de 2001 (nO 
1.015/2001, na Câmara dos Deputados), que aprovado ato 

144	 que autOliza a Associação Comunitária Ana Roberto 
ACAR a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Missão Vellia, Estado do Ceará. Seno Luiz Pontes. 226 

Parecer n° 132, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 403, de 2001 (nO 

144	 1.018/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de Assistência ao Menor Carente 
de Abaiara - AAMCA a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Abaiara, Estado do Ceará. Seno 
Luiz Pontes . 227 

Parecer n° 133, de 2002, da Comissão de Educação, 
144	 sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 412, de 2001
 

(nO 1.00212001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
 
ato que autoriza a Associação Comunitária São Francisoo
 
Padroeiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na
 
cidade de Poço Dantas, Estado da Paraíba. Seno
 

145 Robinson Viana. . .. 228 

Palecer n° 134, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 427, de 2001, (n° 
1.136/2001, na Câmal-a dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga perUllssão à Fundação Nossa Senhora das Do

146 res, para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Dores do Indaiá, Estado de 

Minas Gerais. Seno Prancelino Pereira .. 229 
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Parecer n° 135, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 448, de 
2001 (nO 992/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova o ato que renova a permissão 
da Rádio Lidersom FM Ltda., para explorar serviço de 

radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Orlãndia, Estado de São Paulo. Seno Nabor Júnior...... 

Parecer n° 136, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 453, de 
2001 (nO 1.102/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Progresso 
de São Carlos Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sono ra em onda média na cidade de São Carlos, 
Estado de São Paulo. Seno Mauro Miranda . 

Parecer n° 137, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 455, de 
2001 (nO 1.142/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Principal 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Valparaízo, Esta
do de Goiás. Seno Lindberg Cury .. 

Parecer n° 138, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 460, de 
2001 (nO 1.332/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural 
Campos de Minas, para executar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de São João Del Rei, Esta
do de Minas Gerais. Seno Francelino Pereira .. 

Pm-ecer n° 139, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 18, de 2000 (nO 

25711999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão ao Sistema Goiano de Telecomunicação 
Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Aparecida de Goiânia, Esta
do de Goiás. Seno Maguito Vilela .. 

Parecer n° 140, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmm-a 
n° 5, de 2002 (n° 2.309/2000, na Casa de origem), de inicia
tiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territó
rios, que institui Gratiticação por Execução de Mandados 
para a cmTeira de Analista Judiciário - Oficiais de Justiça
Área Judiciária---Especialidade Execução de Mandados cb 

Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Fede
ral e dos Territórios. Seno Bello Parga . 

Parecer n° 141, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 145, de 2001 
(n° 2.212/1999, na Casa de origem), que institui o Dia 
do Bacharel em Turismo. Seno Moreira Mendes .. 

Parecer n° 142, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 150, de 2001 
(n° 3.558/2000, na Casa de origem), que institui o Dia Na
cional de Combate ao Glaucoma Seno Benício Sampaio...... 

Pm'ecer n° 143, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmm-a 
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n° 32, de 2001 (n° 2.660/96, na Casa de origem), de iniciati
va do Presidente da República, que dispõe sobre o tempo de 
direção do motorista de caminhões e ônibus trafegando em 
rodovias. Seno Osmar Dias .. 353 

Parecer n° 144, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 32, de 

232	 2001 (n° 2.660/96, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre o tempo de 
direção do motorista de caminhões e ônib us trafegando 
em rodovias. Seno Osmar Dias .. 353 

Parecer n° 145, de 2002, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 91, de 
2002 (n° 152/2002, na origem), do Presidente da Re

233	 pública, encaminhando ao Senado Federal proposta 
para que seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da União, no valor 
total equivalente a até U$900,000,000.00 (novecen

tos milhões de dólares dos Estados Unidos da Améri
ca), de principal, entre o Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES e o Banco 

234	 Interamericano de Desenvolvimento - BID, destina
da a financiar parcialmente o Programa de Desenvol
vimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas -
Multissetorial IIJ. Seno Paulo Hartung . 359 

Parecer n° 146, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, sobre o Projeto de Resolução n° 3, de 
2002, que altera a redação dos arts. 4°, §§ 3° e 4°; 5°, V; 

235	 9°, 13, caput, 15, caput, 16 e 21; bem como revoga os 
arts. 8° e 43, todos da Resolução n° 43, de 2001, do Se
nado Federal, que dispõe sobre Operaçôes de Crédito 
Interno e Externo dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limi
tes e condições de autorização e dá outras providências. 
Seno Paulo Souto . 362 

238 Parecer n° 147, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre ° Projeto de Resolução nO 4, de 2002, de 
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o § 3° e re
voga o § 4° do art. 2" da Resolução n° 40, de 2001, do Sena
do Federal, que dispõe sobre os limites globais pm-a o mon
tante da dívida pública consolidada e da dívida pública mo
biliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
em atendimento ao disposto no arl 52, VI e IX, da Consti
tuição Federal. Seno Paulo Souto .. 371 

239 Parecer n° 148, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nO 144, de 2001 (n° 3.476/2000, na Casa de ori 
gem), de iniciativa do Presidente da República, que alte

282	 ra a Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. Seno Osmar Dias .. 372 

PARTIDO POLÍTICO 

282 Anúncio da continuidade do processo de obstru
ção pelos partidos que compõem a base de sustentação 
do governo. Seno Artur da Távola . 245 
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Esclarecimentos a respeito da continuidade do 
processo de obstrução pelos partidos que compõem a 
base de sustentação do Governo. Seno Artur da Távola ... 

Importância da apreciação da proposta de emenda 
à Constituição que assegura aos partidos políticos auto
nomia para definir sua estru tura interna, organização e 
funcionamento, e adotar os critérios de escolha e o regi
me de suas coligações eleitorais, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. 
Seno Francelino Pereira . 

Comentários sobre a importância da apreciação 
da proposta de emenda à Constituição que assegura aos 
partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 
interna, organização e funcionamento, e adotar os crité
rios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, 
devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina 
e fidelidade partidária. Aparte ao Senador Francelino 
Pereira. Seno Carlos Patrocínio . 

(PFL) 

Comentários sobre o PFL. Aparte ao Senador 
Pedro Simon. Seno Edison Lobão . 

Comentário sobre as circunstâncias que levaram 
o PFL a se afastar do Governo. Seno Geraldo Melo .. 

Registro do transcurso dos seis meses do atentado ter·· 
rorista nos Estados Unidos, em 11 de setembro. Saída do 
PFL da base de sustentação do Governo. Seno Lúdio Coelho.. 

(PI) 

Comemorações, amanhã, no Estado do Pauí, dos 
179 anos da Batalha do Jenipapo. Seno Benício Sampaio.. 

(PMDB) 

Comentários ao pronunciamento do Senador Carlos 
Wilson. Defesa do lançamento de candidatura própria 00 
PMDB à Presidência da República. Seno Pedro Simon......... 

Manobra na decisão da direção do PMDB, que 
revogou as prévias par'a a escolha dos pré-candidatos à 
Presidência da República, anteriormente marcadas para 
o próximo dia 17, postergando a decisão de concorrer à 
presidência com candidatura própria para a Convenção 
Nacional, a realizar'-se em junho. Seno Ped.ro Simon ........ 

Satisfação pelo interesse da juventude de Goiás em 
participar de seminários de formação politica promovidos 
pelo PMDB. Esforços de S. Ex" em prol da Educação [l) 

Estado de Goiás, que possibilitaram a criação de dezenas de 
faculdades em municípios do interior, a refmIDa e constru
ção de escolas de ensino fundamental e o funcionamento de 
rádios comunitárias. Seno Mamo Miranda . 

POLÍCIA FEDERAL 

Suspeição que recai sobre a pessoa do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, na operação de busca e 
apreensão efetivada pela Polícia Federal no escritório da 

empresa do Sr. Jorge Mmad, marido da Governadora 
Roseana SarTley. Seno Carlos Wilson .. 17 

324 Comentários sobre operação de busca e apreensão 
efetivada pela Policia Federal no escritório da empresa 00 
S1'. Jorge Murad, marido da Governadora Roseana SatTley. 
Aparte ao Senador Carlos Wilson. Seno Lúdio Coelho .. 18 

Comentários sobre operação de busca e apreensão 
efetivada pela Policia Federal no escritório da empresa 00 
SI. Jorge Murad, marido da Governadora Roseana Samey. 

393 Aparte ao Senador Carlos Wilson. Seno PedlO Simon.. :........ 19
 

(PPB) 

Apoio do PPB ao candidato do Governo à Presi
dência da República, firmado em reunião realizada on
tem com o Presidente da República. Seno Luiz Otávio .... 268 

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA 

395 Comentários sobre a escolha do candidato à Pre
sidência da República. Aparte ao Senador Eduardo Su
plicy. Seno Pedro Simon .. 253 

Comentários sobre a escolha do candidato à Pre
22 sidência da República. Aparte ao Senador Eduardo Su

plicy. Seno Roberto Saturnino . 254 
28 Comentários sobre a escolha do candidato à Pre

sidência da República. Aparte ao Senador Eduardo Su
plicy. Seno Lindberg Cury . 255 

104 Exaltação à pessoa do Senador Pedro Simon, 
apoiando seus esforços no sentido de se lançar candida
to à Presidência da República. Seno Lindberg Cury. 404 

(PRODECER)
156 

Crítica à obstrução da pauta do Senado pelos par
tidos da base de sustentação do Governo, lamentando o 
fato de não se ter incluído, na Medida Provisória n° 9, 
de 2001, a renegociação da dívida dos devedores do 

21 Prodecer. Seno Arlindo Porto . 190 
Comentários soble programas de desenvolvimento do 

cerrado e a taxa escorchante de juros cobrados pelo Procfecer. 
Aparte ao Senador Alindo Porto. Seno Carlos Patrocínio. 335 

PRODUÇÃO RURAL 

396 Defesa de alteração na Medida Provisória n° 9, de 
2001, para inclusão do setor produtivo IW'a1 das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste na repactuação da dívida 
com os fundos constitucionais. Seno Heloísa Helena . 323 

Preocupação com a proximidade do prazo final 
para renegociação das dívidas dos produtores rurais e a 
demora em apreciar, nesta Casa, a Medida Provisória n° 

410 9, de 2001. Seno Antônio Carlos Valadares .. 323 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Projeto de Lei do Senado n° 41, de 2002, que altera a 
redação do arl 329, Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 
9.503, de 23 de setembro de 1997). Seno Romero Jucá . 111 
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Projeto de Lei do Senado n° 42, de 2002, que 
altera a redação dos §§ l° e 3° do art. 184, do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal). Seno Romero Jucá . 

Projeto de Lei do Senado n° 43, de 2002, que estabe

lece na legislação brasilei.ra a criação e regulamentação da 

profissão/atividade de astrólogo. Seno Artm da Távola . 
Projeto de Lei do Senado n° 44, de 2002, que de

nomina "Rodovia Govemador Virgílio Távora" trecho 
da rodovia BR-116. Seno Lúcio Alcântara .. 

Pmjeto de Lei do Senado n° 45, de 2002, que deno
mina "Ponte Prefeito Olavo Brasil Filho" a ponte transposta 
sobre o Rio Tacutu, na BR-401, Km 120, no município de 

BonflIIl, no Estado de Rorai.rn.a. À Comissão de Educação, 
em decisão terminativa. Seno Romem Jucá .. 

Projeto de Lei do Senado n° 46, de 2002, que de
nomina "Ponte João Monteiro Barbosa Filho" a ponte 
transposta sobre o Rio Tacutu, oa BR-401, K.m 133, nos 
municípios de Bonfim e Nonnandia, no Estado de Rora
ima. À Comissão de Educação, em decisão terminativa. 
Seno Romero Jucá .. 

Projeto de Lei do Senado n° 47, de 2002, que ins
titui o Estágio Retributivo Obrigatório, em relação à 

gratuidade do ensino universitário público, e dá outras 
providências. Seno Carlos Wilson . 

Projeto de Lei do Senado n° 48, de 2002, que al
tera a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula 
direitos e o brigações relativos à propriedade industrial, 
para instruir o registro de expressão ou sinal de propa
ganda no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI). Seno Carlos Bezerra .. 

Projeto de Lei do Senado n° 49, de 2002, que al
tera o art. 897 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 0° 5.452, de 1° de maio 
de 1943, para dispor sobre o agravo de instrumento na 
Justiça do Trabalho e dá outras providências. Seno Car
los Bezerra .. 

Projeto de Lei do Senado n° 50, de 2002, de autoria 
do Senador Luiz Otávio, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de devolução de taxas de inscrição em concursos públicos. 
À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
decisão terminativa Seno Luiz Otávio .. 

Projeto de Lei do Senado n° 51, de 2002, que altera a 
Lei n° 1.521, de 26 de dezembro de 1951, para tipificar, 
como crime, a exploração de concurso de sOlteios de núme
ros ou outros símbolos, para a obtenção de prêmios em di
nheiro ou bens de qualquer natureza, autoriza a exploração 
indireta do serviço de loteria, mediante procedimento licita
tório, e revoga os arts. 50 a 58 do Decreto-Lei n° 3.688, de 
3 de outubro de 1941. Seno Maguito Vilela . 

Projeto de Lei do Senado n° 52, de 2002, que mo
difica a Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, estabele
cendo critérios para a distribuição dos recursos do Fun
do de Amparo ao Trabalhador. Seno Ademir Andrade.... 

IX 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Projeto de Resolução n° 6, de 2002, que altera o 

112 Regimento Interno do Senado Federal para disciplinar 
as comissões temporárias destinadas ao estudo de tema 
detelminado. Seno Waldeck Omelas . 114 

146 Projeto de Resolução n° 1, de 2002, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo no valor equivalente a até cem milhões 

148 de dólares dos Estados Unidos da América, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Seno 
Antônio Carlos Júnior.. .. 182 

Projeto de Resolução n° 2, de 2002, que autoriza 
a União a conceder garantia à operação de crédito exter

166 no, a ser celebrada entre o Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social -BNDES e o Japan Bank 
for lntemational CoopeTation - JBIC, no valor equiva
lente a até trezentos milhões de dólares dos Estados 
Unidos da Améri.ca, de principal. Seno Romero Jucá....... 182 

166 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Proposta de Emenda à Constituição n° 12, de 2000, 
que altera a redação do art.. 57 da Constituição Federal para, 
alterando o período de funcionamento do Congresso Nacio

166 nal, determinar o recesso constitucional de 21 de dezembro 
a 1° de janeiro e estabelecer que o calendário legislativo será 
defInido por resolução do Congresso Nacional e contempla
rá período de férias coletivas dos Congressistas. Seno Paub 
Hartung............... .. 184 

Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2000, 

168 que altera o caput e os § 4°, 6°, II e 7° e acresce o § 8° ao 
artigo 57 da Constituição Federal (alteração dos períodos 
das sessões legislativas e a extinção do pagamento de 
parcela indenizatória de convocação extraordinária). Seno 
Jader Barballio .. 184 

Proposta de Emenda à Constituição nO 14, de 

241 2001, que altera o art. 57 da Constituição Federal, para 
reduzir o período de recesso do Congresso Nacional, e 
dá outras providências. Seno Maguito Vilela .. 184 

Proposta de Emenda à Constituição n° 27, de 2001, 
que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 

242 Transitórias, a fim de instituir o Fundo para Revitalização Ri

droambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do 
Rio São Francisco. Seno Antônio Carlos Valadares .... 185 

(PSB) 

Equívoco da informação de que o PSB estaria 
em obstrução nas votações de Plenário. Seno Antônio 
Carlos Valadares. .. .. 188 

291 
(PSDB) 

Contrariedade diante da obstrução de matérias 
importantes no Senado Federal em virtude de querelas 

309 entre PSDB e PFL. Seno Antônio Carlos Valadares......... 323 



x 
Equívoco na atribuição ao PSDB da responsabili

dade por todos os males do País. Seno AJ.tur da Távola .... 

(PT) 
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Ata da 16ª Ses são Não De li be ra ti va
em 8 de mar ço de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lbão, Mo za ril do Ca val can ti e Lind berg Cury

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro-
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
TRABALHO E EMPREGO

Nº 28/2002, de 1º do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 569,
de 2001, do Se na dor Ro meu Tuma.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao ar qui vo.

PARECERES

PARECER Nº 108, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is, so-
bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 190, de
2001, de au to ria do Se na dor Luiz Pon tes,
que acres cen ta dis po si ti vos ao art. 71 da Lei
nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, que dis põe
so bre os Pla nos de Be ne fí ci os da Pre vi dên -
cia So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na
O Pro je to de Lei do Se na do nº 190, de 2001, de

au tu a ria do ilus tre Se na dor Luiz Pon tes, acres cen ta
pa rá gra fo úni co ao art. 71 da Lei de Be ne fí ci os da
Pre vi dên cia So ci al – Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991 – que tra ta do sa lá rio-ma ter ni da de.

O ob je ti vo é au men tar o pe río do de con ces são
do sa lá rio- ma ter ni da de em caso de par to an te ci pa do.
Tal au men to cor res pon de ria à di fe ren ça en tre a data
es pe ra da do nas ci men to a ter mo (37 se ma nas) e

aque la em que efe ti va men te ocor reu o par to, de acor-
do com com pro va ção em exa me clí ni co, pre fe ren ci al -
men te re a li za do por mé di co-pe di a tra.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das.

Com re la ção à cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da -
de, não há ob je ção. A ma té ria é de ini ci a ti va do Con-
gres so Na ci o nal e está ade qua da men te in se ri da no
con tex to le gal per ti nen te ao as sun to.

No que con cer ne ao mé ri to, tam bém nada há a
opor. O acrés ci mo do pe río do do sa lá rio-ma ter ni da de
em caso de re cém-nas ci do pre ma tu ro é jus to, na me-
di da em que tal bebê re quer cu i da dos ma ter nos mais
pro lon ga dos.

Res sal te-se, to da via, que cabe tor nar tal ex ten -
são de pra zo com pa tí vel com o pe río do da li cen -
ça-ma ter ni da de, que é de 120 dias em to dos os ca-
sos. Ou seja, faz-se ne ces sá rio mo di fi car a le gis la ção
tra ba lhis ta, de for ma a au men tar o pe río do da li cen -
ça-ma ter ni da de nos ca sos de par to an te ci pa do.

Embo ra o art. 7º, XVIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
es ta be le ça, como di re i to do tra ba lha dor, li cen ça à
ges tan te, sem pre ju í zo do em pre go e do sa lá rio, com
a du ra ção de 120 dias, nada obs ta que a lei es ten da
tal pe río do em caso de nas ci men to de bebê pre ma tu -
ro. Afi nal, esse re pre sen ta um caso es pe cí fi co que
me re ce, como tal, or de na men to le gal apro pri a do.

Assim, cabe (con fe rir nova re da ção ao § 3º do
art. 392 da Con so li da ção das Leis Tra ba lhis tas –
CLT (De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943).
Esse dis po si ti vo es ta be le ce que, em caso de par to
an te ci pa do, a mu lher terá di re i to ao mes mo pe río do
de re pou so de fi ni do para par tos em ge ral.

Sob o en fo que da téc ni ca le gis la ti va, é opor tu no
mo di fi car a re da ção do art. 1º do pro je to, a fim de tor-
ná-lo mais di re to e cla ro. Faz-se ne ces sá rio, tam bém,
ade quar o pro je to ao dis pos to no art. 12, III, c, da Lei
Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, com
a re da ção con fe ri da pela Lei Com ple men tar nº 170,
de 26 de abril de 2001.

Em face do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 190, de 2001, com o ofe-
re ci men to do se guin te subs ti tu ti vo:
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190,

DE 2001, APROVADO PELA
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS EM

REUNIÃO DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2002

Au men ta o pe río do de con ces são
do sa lá rio-ma ter ni da de e da li cen ça à
ges tan te, em caso de par to an te ci pa do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te § 2º ao art. 71

da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, trans for man -
do o atu al pa rá gra fo úni co em § 1º:

“Art. 71. .................................................
..............................................................
§ 2º Em caso de par to an te ci pa do, o

pe río do do sa lá rio-ma ter ni da de será acres-
ci do do nú me ro de se ma nas equi va len te à
di fe ren ça en tre trin ta e sete se ma nas e a
ida de de ges ta ção do re cém-nas ci do, de vi -
da men te com pro va da em exa me clí ni co,
pre fe ren ci al men te re a li za do por mé di co pe-
di a tra.” (NR)

Art. 2º O § 3º do art. 392, do De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, com a re da ção dada
pelo De cre to-Lei nº 229, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art.392. ...............................................
..............................................................
§ 3º Em caso de par to an te ci pa do, o

pe río do da li cen ça à ges tan te será acres ci -
do do nú me ro de se ma nas equi va len te à
di fe ren ça en tre trin ta e sete se ma nas e a
ida de de ges ta ção do re cém-nas ci do, de vi -
da men te com pro va da em exa me clí ni co,
pre fe ren ci al men te re a li za do por mé di co pe-
di a tra.” (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Ro meu Tuma, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor.

DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

OF. Nº 1/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 282 do Re gi men to

Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 20 de fe ve re i ro
de 2002, apro vou, em tur no úni co, o Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 190, de 2001, que
“Acres cen ta dis po si ti vos ao art. 71 da Lei nº 8.213, de
24 de ju lho de 1991, que dis põe so bre os Pla nos de
Be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras pro vi -
dên ci as.”, de au to ria do Se na dor Luiz Pon tes, e será
sub me ti do a tur no Su ple men tar na pró xi ma re u nião
da Co mis são de Assun tos So ci a is, a ser re a li za da dia
27 de fe ve re i ro de 2002, onde po de rão ser ofe re ci das
emen das por oca sião da dis cus são.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre-
si den te.

OF. Nº 9/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 27 de fe ve re i ro
de 2002 , apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 190, de 2001, que “au men ta o
pe río do de con ces são do sa lá rio-ma ter ni da de e da li-
cen ça à ges tan te, em caso de par to an te ci pa do.”, de
au to ria do Se na dor Luiz Pon tes, nos ter mos da
Emen da Subs ti tu ti va nº 1-CAS. Sub me ti da a Tur no
Su ple men tar em 27-2-2002.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre-
si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL CONSTITUIÇÃO

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

Mar ço  de  2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  9   01879

    3MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni-
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
Art. 12. A al te ra ção da lei será fe i ta:

....................................................................................
III – nos de ma is ca sos, por meio de subs ti tu i ção, 

no pró prio tex to, do dis po si ti vo al te ra do, ou acrés ci mo 
de dis po si ti vo novo, ob ser va das as se guin tes re gras:
....................................................................................

c) é ve da do o apro ve i ta men to do nú me ro de dis-
po si ti vo re vo ga do, de ven do a lei al te ra da man ter essa
in di ca ção, se gui da da ex pres são “re vo ga do”;

d) o dis po si ti vo que so frer mo di fi ca ção de re da -
ção de ve rá ser iden ti fi ca do, ao seu fi nal, com as le tras 
NR ma i ús cu las, en tre pa rên te ses.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001

DO 82-E de 27-4-2001 pág. 1

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 95(1),
de 26 de fe ve re i ro de 1998.

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

DECRETO-LEI Nº 229,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Alte ra dis po si ti vos da Con so li da ção 
das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De-
cre to-Lei nº 5.452 (*), de 1º de maio de
1943, e dá ou tras pro vi dên ci as

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

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943*

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

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

Art. 392. É pro i bi do o tra ba lho da mu lher grá vi da
no pe río do de 4 (qua tro) se ma nas an tes e 8 (oito) se-
ma nas de po is do par to.
....................................................................................

§ 3º Em caso de par to an te ci pa do, a mu lher terá
sem pre di re i to às 12 (doze) se ma nas pre vis tas nes te
ar ti go.
....................................................................................

PARECER Nº 109, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 95, de 2001, de au to ria do Se na dor Pa u lo
Sou to, que al te ra o art. 18 da Lei nº 9.656,
de 3 de ju nho de 1998, que dis põe so bre
os pla nos e se gu ros pri va dos de as sis -
tên cia à sa ú de, para pro i bir a exi gên cia
de ca u ção por par te de seus pres ta do res 
de ser vi ços con tra ta dos e cre den ci a dos.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 95, de 2001, de
au to ria do Se na dor Pa u lo Sou to, al te ra o art. 18 da Lei
nº9.656, de 3 de ju nho de 1998, que re gu la men ta os
pla nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú de,
para pro i bir a exi gên cia de ca u ção por par te de
seus pres ta do res de ser vi ços con tra ta dos e cre den -
ci a dos.

O dis po si ti vo al te ra do tra ta das obri ga ções e di-
re i tos dos pres ta do res de ser vi ços quan do na con di -
ção de con tra ta dos ou cre den ci a dos de uma ope ra -
do ra de pla nos ou se gu ros pri va dos de as sis tên cia à
sa ú de e a al te ra ção pro pos ta con sis te no acrés ci mo
de um pa rá gra fo úni co que es ta be le ce a pro i bi ção,
em qual quer si tu a ção, da exi gên cia, por par te do
pres ta dor, de ca u ção ou de pó si to de qual quer na tu re -
za, no ato da in ter na ção ou com an te ri o ri da de à pres-
ta ção do ser vi ço.

O pro je to de ve rá ser apre ci a do por esta Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos com de ci são ter mi na ti va.

Ven ci do o pra zo re gi men tal, não re ce beu emen-
das.

Exis tem tra mi tan do no Se na do Fe de ral cin co
ou tros pro je tos de lei que al te ram a Lei dos Pla nos de
Sa ú de – ain da que não se re fi ram ao dis po si ti vo em
pa u ta – e uma Me di da Pro vi só ria (MPV nº 2.177, de
27 de agos to de 2001, em sua 44ª edi ção), que pro-
mo ve, en tre ou tras, al te ra ções no art. 18 da lei ci ta da,
ain da que de ou tra na tu re za.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

SEÇÃO IV
Das Prá ti cas Abu si vas

Art. 39. É ve da do ao for ne ce dor de pro du tos ou
ser vi ços, den tre ou tras prá ti cas abu si vas:
....................................................................................

V – exi gir do con su mi dor van ta gem ma ni fes ta -
men te ex ces si va;
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho
de 1998, que dis põe so bre os pla nos pri-
va dos de as sis tên cia à sa ú de e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

....................................................................................
“Art. 18. A ace i ta ção, por par te de qual quer pres-

ta dor de ser vi ço ou pro fis si o nal de sa ú de, da con di -
ção de con tra ta do, cre den ci a do ou co o pe ra do de uma
ope ra do ra de pro du tos de que tra tam o in ci so I e o §
1º do art. 1º des ta lei, im pli ca rá as se guin tes obri ga -
ções e di re i tos:
....................................................................................

III – a ma nu ten ção de re la ci o na men to de con tra -
ta ção, cre den ci a men to ou re fe ren ci a men to com nú-
me ro ili mi ta do de ope ra do ras, sen do ex pres sa men te
ve da do às ope ra do ras, in de pen den te de sua na tu re -
za ju rí di ca cons ti tu ti va, im por con tra tos de ex clu si vi -
da de ou de res tri ção à ati vi da de pro fis si o nal.

Pa rá gra fo úni co. A par tir de 3 de de zem bro de
1999, os pres ta do res de ser vi ço ou pro fis si o na is de
sa ú de não po de rão man ter con tra to, cre den ci a men to
ou re fe ren ci a men to com ope ra do ras que não ti ve rem
re gis tros para fun ci o na men to e co mer ci a li za ção con-
for me pre vis to nes ta lei, sob pena de res pon sa bi li da -
de por ati vi da de ir re gu lar." (NR)
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

Of. nº 5/02/CAE

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta co mis são apro-
vou o Pro je to de Lei do Se na do nº 95, de 2001, que
“Alte ra o art. 18 da Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de
1998, que dis põe so bre os pla nos e se gu ros pri va dos
de as sis tên cia à sa ú de, para pro i bir a exi gên cia de ca-
u ção por par te de seus pres ta do res de ser vi ços con-
tra ta dos e cre den ci a dos”, em re u nião re a li za da na
pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

PARECER Nº 110, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 86, de 2002
(nº 135/2001, na ori gem), do Pre si den te
da Re pú bli ca, en ca mi nhan do ao Se na do
Fe de ral pro pos ta para que seja au to ri za -
da a con tra ta 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 US$240,000,000.00 (du-
zen tos e qua ren ta mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin-
ci pal, en tre o Ban co do Nor des te do Bra-
sil S.A. e o Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar
par ci al men te o Pro gra ma de De sen vol vi -
men to do Tu ris mo no Nor des te –
PRODETUR/NE II.

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

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha para
exa me do Se na do Fe de ral pro pos ta para que seja au-
to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der
ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no a ser con tra ta -
da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor
equi va len te a até US$240,000,000.00 (du zen tos e
qua ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to – BID.

Os re cur sos ad vin dos des sa ope ra ção de cré di -
to des ti nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma 
de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te –
PRODETUR/NE II.

Como en fa ti za do na Aná li se Cus to-Be ne fí cio
Eco nô mi co e So ci al do Pro je to Pro de tur/NE II, esse
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pro gra ma tem como ob je ti vo ma i or com ple men tar e
ex pan dir as ações re a li za das pelo Pro de tur/NE I, ofe-
re cen do as con di ções ide a is para a con ti nu i da de e o
de sen vol vi men to re gi o nal sus ten tá vel do se tor, ali a do 
ao for te ape lo por in ves ti men tos pri va dos.

Com efe i to, in for ma ções con ti das nes se do cu -
men to en fa ti zam, opor tu na men te, a ca pa ci da de de
ala van ca gem de in ves ti men tos que o pro gra ma pro pi -
cia. Com o Pro de tur/NE I, ain da em exe cu ção, inú me -
ros fo ram os in ves ti men tos re a li za dos pela ini ci a ti va
pri va da, le van do a que em pre sas de va ri a dos por tes
efe ti vas sem, até o pre sen te mo men to, gas tos de ca pi -
tal da or dem de US$5,5 bi lhões. A ex pec ta ti va é que
para os pró xi mos qua tro anos, os in ves ti men tos no
se tor se jam in cre men ta dos em US$5,4 bi lhões.

De acor do com in for ma ções da Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal, o cus to to tal do pro gra ma, em sua
pri me i ra fase, foi or ça do em US$400 mi lhões, a se-
rem de sem bol sa dos no pra zo de qua tro anos. Além
des se em prés ti mo, é pre vis ta, ain da, con tra par ti da
na ci o nal, num va lor to tal de US$160 mi lhões.

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

de ve dor: Ban co do Nor des te do Bra sil S.A. –
BNB;

cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID;

va lor to tal: US$240,000,000.00 (du zen tos e
qua ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca);

pra zo: 354 (tre zen tos e cin qüen ta e qua tro) me-
ses;

ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;

ju ros: cal cu la dos so bre os sal dos de ve do res
diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para cada
se mes tre de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti mos
Uni mo ne tá ri os to ma dos pelo ban co du ran te o se mes -
tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren ci al ex pres sa do
em ter mos de uma por cen ta gem anu al, que o ban co
fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com sua po lí ti ca so-
bre taxa de ju ros. Assim que for pos sí vel, após o tér-
mi no de cada se mes tre, o ban co no ti fi ca rá à mu tuá ria
a taxa de ju ros para o se mes tre se guin te;

co mis são de cré di to: exi gi da se mes tral men te
nas mes mas da tas de pa ga men to dos ju ros e cal cu la -
da com base na taxa de 0,75% a.a. (se ten ta e cin co
cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do de ve dor
não-de sem bol sa do do em prés ti mo, en tran do em vi-
gor ses sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to;

co mis são de su per vi são: 1% (um por cen to) so-
bre o va lor do em prés ti mo, em pres ta ções tri mes tra is, 
tan to quan to pos sí vel igua is;

pra zo para de sem bol so: até 4 (qua tro) anos;
con di ções de pa ga men to:
– do prin ci pal: em 50 (cin qüen ta) par ce las se-

mes tra is e con se cu ti vas, tan to que pos sí vel igua is,
ven cen do-se a pri me i ra seis me ses a par tir da data
pre vis ta para o de sem bol so fi nal e a úl ti ma o mais tar-
dar vin te e cin co anos após a as si na tu ra do con tra to;

– dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15 de
fe ve re i ro e 15 de agos to de cada ano.

II – Aná li se

Nos ter mos dos arts. 1º, 2º e 3º da Re so lu ção nº
96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a con ces são de qua-
is quer ga ran ti as por par te da União cor res pon de a
ope ra ção de cré di to que one ra os seus li mi tes de en-
di vi da men to, su je i tan do-a, tão-so men te, para ope ra -
ções fi nan ce i ras ex ter nas ou in ter nas que ex tra po lem
aque les li mi tes, a pré via au to ri za ção do Se na do Fe-
de ral.

Essas ope ra ções fi nan ce i ras es tão, por tan to,
su je i tas ao cum pri men to das con di ções e exi gên ci as
es ta be le ci das na re fe ri da re so lu ção que, além de ob-
ser vân cia quan to aos as pec tos de na tu re za es tri ta -
men te fi nan ce i ra, exi ge que a União ob ser ve as se-
guin tes con di ções pré vi as à pres ta ção de ga ran ti as:

1) do ofe re ci men to de ga ran ti as su fi ci en tes para
o pa ga men to de qual quer de sem bol so que a União
pos sa vir a fa zer se cha ma da a hon rar a ga ran tia;

2) que o to ma dor não es te ja ina dim plen te com a
União ou com as en ti da des con tro la das pelo Po der
Pú bli co Fe de ral.

De pre en de-se do Pa re cer da Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal a ine xis tên cia de ris cos que o ga ran ti -
do (BNB) não cum pra as obri ga ções fi nan ce i ras a se-
rem ga ran ti das pela União, ou mes mo que não a res-
sar ça. Isso por que:

a) há pre vi são do ofe re ci men to de ga ran ti as da
par te do BNB, com pro van do a sua ca pa ci da de de
hon rar os com pro mis sos as su mi dos. Para tan to, é
pre vis ta a for ma li za ção de con tra to en tre o BNB e o
Te sou ro Na ci o nal para a con ces são de con tra ga ran ti as, 
sob a for ma de vin cu la ção de re ce i tas e de ces são e
trans fe rên cia de cré di tos, ne ces sá ri as para fa zer fren-
te à ga ran tia da União;

b) as sim sen do, po de rá o Go ver no Fe de ral re-
que rer trans fe rên ci as de re cur sos, ne ces sá ri os para
co ber tu ra dos com pro mis sos hon ra dos, di re ta men te
na con ta de de pó si tos man ti da pelo pró prio BNB;

Mar ço  de  2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  9   01883

    7MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



c) se gun do aná li se da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, Pa re cer COREF/GEAF nº42, de 25 de fe ve -
re i ro de 2002, o BNB pos sui si tu a ção eco nô mi co-fi -
nan ce i ra sa tis fa tó ria, de mons tra ti va de sua ca pa ci da -
de de pa ga men to do em prés ti mo;

d) para o cor ren te ano, de acor do com o De par -
ta men to de Con tro le e Co or de na ção das Empre sas
Esta ta is, as des pe sas de cor ren tes da ope ra ção de
cré di to em exa me são pas sí ve is de co ber tu ra, da dos
os li mi tes de dis pên di os do PDG/2002 do Ban co do
Nor des te.

Ain da de acor do com in for ma ções con ti das no
re fe ri do pa re cer da STN, ine xis tem dé bi tos em nome
do Ban co do Nor des te do Bra sil jun to à União e en ti -
da des da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral. Não há, tam-
bém, re gis tros de com pro mis sos hon ra dos pelo Te-
sou ro Na ci o nal em nome do BNB em ope ra ções ga-
ran ti das nos úl ti mos dois anos.

Des sa for ma, es ta ri am sen do cum pri das e obe-
de ci das as exi gên ci as de fi ni das no § 9º do art. 3º da
Re so lu ção nº 96, de 1989.

Re la ti va men te aos as pec tos de na tu re za fi nan -
ce i ra, nos ter mos da con di ções e exi gên ci as de fi ni das 
na Cons ti tu i ção Fe de ral e na Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, apli cá ve is ao fi nan ci a men -
to pre ten di do, ca bem os se guin tes es cla re ci men tos:

a) os li mi tes de en di vi da men to da União, es ti pu -
la dos nos arts. 2º, 3º e 4º da re fe ri da re so lu ção são
aten di dos, con for me é in for ma do no Pa re cer
STN/COREF nº 50, de 28 de fe ve re i ro de 2002;

b) o pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal, PGN/COF/Nº 448/2002, en ca mi nha do ao
Se na do Fe de ral, no exa me das cláu su las da mi nu ta
con tra tu al, con clui que elas são ad mis sí ve is e es tão
de acor do com a le gis la ção bra si le i ra apli cá vel à es-
pé cie, ten do sido ob ser va do o dis pos to no art. 50 da
Re so lu ção nº 96/89, que veda dis po si ção con tra tu al
de na tu re za po lí ti ca ou aten ta tó ria à so be ra nia na ci o -
nal e à or dem pú bli ca;

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci o nal de
que pro gra mas ou pro je tos cons tem do Pla no Plu ri a -
nu al e da Lei Orça men tá ria Anu al, é in for ma do pela
Se cre ta ria de Pla ne ja men to e Ava li a ção que os in ves -
ti men tos pre vis tos no pro gra ma men ci o na do en con -
tram-se am pa ra dos no Pro je to de Lei do Pla no Plu ri a -
nu al para o qua driê nio 2000-2003.

Ade ma is, como já men ci o na do an te ri or men te,
os li mi tes de dis pên di os pro pos tos pelo Ban co do
Nor des te para este ano de 2002 con tem plam as des-
pe sas de cor ren tes da ope ra ção de cré di to em exa me. 
Cabe men ci o nar ain da que, re la ti va men te ao apor te

de re cur sos de con tra par ti da da União ao Pro gra ma,
a Se cre ta ria de Orça men to Fe de ral in for ma que cons-
tam re cur sos alo ca dos no or ça men to fe de ral e que,
ten do em vis ta a ne ces si da de de com pa ti bi li za ção
en tre a re a li za ção de re ce i ta e a exe cu ção da des pe -
sa para o exer cí cio de 2002, o Mi nis té rio do Espor te e
Tu ris mo in for mou que as do ta ções para o pro gra ma
fo ram pri o ri za das.

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de
cré di to foi cre den ci a da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
con for me o ex pe di en te DECEC/DIOPE/SUAUT
2002/078, nos ter mos do Re gis tro de Ope ra ções Fi-
nan ce i ras – ROF/TA 163842, de 26 de fe ve re i ro de
2002.

Res sal te-se por fim que, de acor do com cál cu -
los es ti ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá
im pli car um cus to efe ti vo equi va len te a 7,41% ao ano,
es ti ma ti va de cus to con si de ra da fa vo rá vel e ace i tá vel
por aque la Se cre ta ria.

So mos, as sim, pela au to ri za ção ple i te a da pela
Men sa gem nº 86, de 2002. nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con ce der ga ran tia à ope ra ção de
cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo
Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va-
lor equi va len te a até US$240. 000.000,00
(du zen tos e qua ren ta mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men -
to (BID), des ti na do ao fi nan ci a men to par-
ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to do
Tu ris mo no Nor des te – PRODETUR/NE II.

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

za da a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter -
no a ser con tra ta da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil
S.A. (BNB), no va lor equi va len te a até
US$240.000.000,00 (du zen tos e qua ren ta mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com o Ban-
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID).

§ 1º Os re cur sos ad vin dos des sa ope ra ção de
cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro-
gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te –
PRODETUR/NE II.

§ 2º A au to ri za ção pre vis ta no ca put fica con di -
ci o na da a que o Ban co do Nor des te do Bra sil S.A.,
vin cu le re ce i tas e pro ce da à ces são e trans fe rên cia
de cré di tos, como con tra ga ran tia à União, me di an te
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for ma li za ção de con tra to de con tra ga ran tia com me-
ca nis mo que per mi ta ao Go ver no Fe de ral re que rer as
trans fe rên ci as de re cur sos ne ces sá ri os para co ber tu -
ra dos com pro mis sos hon ra dos.

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: Ban co do Nor des te do Bra sil S.A. –
BNB;

II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to – BID;

III – va lor to tal: US$240.000.000,00 (du zen tos e
qua ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca);

IV – pra zo: 354 (tre zen tos e cin qüen ta e qua tro)
me ses;

V – ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;
VI – ju ros: cal cu la dos so bre os sal dos de ve do -

res diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para
cada se mes tre de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti -
mos Uni mo ne tá ri os to ma dos pelo Ban co du ran te o
se mes tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren ci al ex-
pres sa do em ter mos de uma por cen ta gem anu al, que
o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com sua po-
lí ti ca so bre taxa de ju ros. Assim que for pos sí vel, após
o tér mi no de cada se mes tre, o Ban co no ti fi ca rá à Mu-
tuá ria a taxa de ju ros para o se mes tre se guin te;

VII – co mis são de cré di to: exi gi da se mes tral -
men te nas mes mas da tas de pa ga men to dos ju ros e
cal cu la da com base na taxa de 0,75% a.a. (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do de-
ve dor não de sem bol sa do do em prés ti mo, en tran do
em vi gor ses sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to;

VIII – co mis são de su per vi são: 1% (um por cen-
to) so bre o va lor do em prés ti mo, em pres ta ções tri-
mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is;

IX – pra zo para de sem bol so: até 4 (qua tro)
anos;

X – con di ções de pa ga men to:
– do prin ci pal: em 50 (cin qüen ta) par ce las se-

mes tra is e con se cu ti vas, tan to que pos sí vel igua is,
ven cen do-se a pri me i ra seis me ses a par tir da data
pre vis ta para o de sem bol so fi nal e a úl ti ma o mais tar-
dar vin te e cin co anos após a as si na tu ra do con tra to;

– dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15 de
fe ve re i ro e 15 de agos to de cada ano.

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 dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 7 de mar ço de 2002. –
Pre si den te even tu al, Ro me ro Jucá – Lú cio Alcân ta -
ra, Re la tor, Ge ral do Melo – Lú dio Co e lho – Wel ling -
ton Ro ber to – He lo i sa He le na (com de cla ra ção de
voto) La u ro Cam pos (ven ci do) Ri car do San tos –
Gil van Bor ges – Gil ber to Mes tri nho – Edu ar do Su-
plicy (ven ci do) – Ro bi son Vi a na – Ger son Ca ma ta –
Car los Be zer ra – Ca sil do Mal da ner.

DECLARAÇÃO DE VOTO
(Da Se na do ra He lo í sa He le na,

 na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha para
exa me do Se na do Fe de ral pro pos ta para que seja au-
to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der
ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no a ser con tra ta -
da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor
equi va len te a US$240.000.000,00 (du zen tos e qua-
ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to – BID, de con for mi da de com a Expo si ção de
Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro da Fa zen da.

A ma té ria é sub me ti da a aná li se do Se na do com
fun da men to no art. 52 in ci sos V, VII e VIII, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, que es ta be le cem o con tro le pelo Po-
der Le gis la ti vo das ope ra ções fi nan ce i ras em mo e da
es tran ge i ra, de in te res se da União. Des ta ca-se ou-
tros sim que a Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº96, de
15 de de zem bro de 1989, con so li da da e re pu bli ca da
em 22 de fe ve re i ro de 1999 tam bém con so li dou as
atri bu i ções des ta Casa no que per ti ne á fis ca li za ção
de tais ope ra ções.

Os re cur sos ori un dos da ope ra ção em aná li se
des ti nam-se ao fi nan ci a men to do Pro gra ma de De-
sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te –
PRODETUR/NE II, por meio de su bem prés ti mos a
Esta dos e Mu ni cí pi os, que as sim como a ope ra ção
com o BID, tam bém te rão a ga ran tia da União, con so -
an te o Pa re cer PGFN/COF nº 448/2002 da Pro cu ra -
do ria da Fa zen da Na ci o nal. Entre tan to, ten do em vis-
ta que a União não pos sui au to ri za ção le gal para a
con ces são de tais ga ran ti as a Esta dos e Mu ni cí pi os,
está sen do en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal
Pro je to de Lei es pe cí fi co, que au to ri za o Po der Exe-
cu ti vo a con ce der tal ga ran tia.

Con so an te do cu men ta ção acos ta da ao pro ces -
sa do, o pro je to foi clas si fi ca do como pas sí vel de ob-
ten ção de fi nan ci a men to ex ter no pela Co mis são de
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Fi nan ci a men tos Exter nos – COFIEX, ten do ain da o
Ban co Cen tral do Bra sil efe tu a do o cre den ci a men to
da ope ra ção, de acor do com o ex pe di en te
DECEC/DIOPE/SUAUT 2002/078, de 26 de fe ve re i ro
de 2002.

Ca u sou-nos es tra nhe za as in for ma ções pres ta -
das pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e pelo Ban-
co Cen tral so bre a con di ção eco nô mi co-fi nan ce i ra sa-
tis fa tó ria do mu tuá rio, cuja aná li se foi fe i ta com base
nas de mons tra ções fi nan ce i ras do BNB para o pe río -
do de 1997 a 30-9-2001, pos to que con so an te a Ação
Ordi ná ria Por Ato de Impro bi da de Admi nis tra ti va, pro-
to co la da sob o nº 2002.81.00.001123-3, con tra toda a
atu al di re to ria do BNB, que tra mi ta jun to a 8ª Vara da
Se ção Ju di ciá ria do Ce a rá, in ter pos ta pelo Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral da que le Esta do, cons ta ta-se a ocor-
rên cia de atos le si vos ao pa tri mô nio pú bli co fe de ral
em cer ca de R$7,0 bi lhões, por con ta, prin ci pal men te
de um gran de vo lu me de ope ra ções de cré di to de li-
qüi da ção du vi do sa, tan to na car te i ra de em prés ti mo
da que la ins ti tu i ção, como na car te i ra de cré di to do
Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor des te (FNE), o que in clu -
si ve che gou ao co nhe ci men to do Ba cen.

Após a le i tu ra da ci ta da ação ob ser va mos que,
pelo me nos até no vem bro de 2001, o BNB ain da não
ha via re gis tra do um só cen ta vo des sas per das, quer
em seus li vros ofi ci a is de con ta bi li da de quer nos cor-
res pon den tes li vros do FNE, ape sar de tais fa tos te-
rem sido apu ra dos por meio de ins pe ção re a li za da
pelo pró prio Ban co Cen tral, que por sua vez cons ta -
tou que as per das con fi gu ra vam des pe sas re la ti vas a
vá ri os exer cí ci os pas sa dos, que de ve ri am ter sido
con ta bi li za das.

Os ba lan ços di vul ga dos pelo BNB, pelo me nos
a par tir do 2º se mes tre/99, fo ram ela bo ra dos sem o
re gis tro de vul to sas des pe sas que o Ban co es ta va
obri ga do a re co nhe cer con so an te le gis la ção, o que
ori gi nou a in ser ção de fal sos va lo res de lu cros e pa tri -
mô nio lí qui do em seus de mons tra ti vos fi nan ce i ros,
pro mo ven do as sim o BNB con ti nu a das dis tri bu i ções
de di vi den dos.

Des sa for ma, con so an te a ci ta da ação pro pos ta
pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral o pro ce di men to con tá -
bil ir re gu lar do BNB bus ca va ocul tar da so ci e da de a
si tu a ção pré-fa li men tar em que o ban co se en con tra -
va.

O Pro cu ra dor da Re pú bli ca Alek san der Ca bral
Sa les cons ta tou que o BNB subs ti tu iu o re gis tro con-
tá bil a que es ta va obri ga do a es cri tu rar por no tas ex-
pli ca ti vas de ba lan ços que, ao con trá rio dos lan ça -
men tos con tá be is, não re du zem os re sul ta dos e nem
o cor res pon den te pa tri mô nio lí qui do.

A Di re to ria do BNB, por meio de tal ar ti ma nha,
im pe diu que seus de mons tra ti vos fi nan ce i ros apre-
sen tas sem os re a is pre ju í zos que a ins ti tu i ção vi nha
so fren do e evi tou mos trar que seu pa tri mô nio lí qui do
era, de fato, lar ga men te ne ga ti vo, man ten do ocul tas,
den tre ou tras co i sas, ope ra ções de cré di to da car te i ra 
do FNE.

Di an te de tais fa tos, foi en ca mi nha da pelo De pu -
ta do Fe de ral José Pi men tel cor res pon dên cia à Pre si -
dên cia do Ba cen, so li ci tan do que fos sem pres ta das,
no pra zo de 30 dias, in for ma ções so bre di ver sas ir re -
gu la ri da des cons ta ta das na que la ins ti tu i ção, con so -
an te do cu men to ane xo.

De ma is dis so, con so an te de cla ra ções da Di re -
to ra de Fis ca li za ção do Ba cen, Drª Te re za Gros si,
pres ta das no dia 27-9-2001, na Co mis são de Fi nan -
ças da Câ ma ra dos De pu ta dos, a com po si ção dos
ajus tes re que ri dos para o sa ne a men to fi nan ce i ro do
BNB atin giu a quan tia de R$7,0 bi lhões, o que foi cal-
cu la do pelo Ba cen bem an tes do Go ver no Fe de ral
anun ci ar o Pro gra ma de For ta le ci men to das ins ti tu i -
ções Fi nan ce i ras Fe de ra is.

É im por tan te ain da es cla re cer que o Ba cen ins-
ta u rou em 27-7-99 o pro ces so ad mi nis tra ti vo nº
9900964613, con tra os atu a is di ri gen tes do BNB, cuja
ocor rên cia, con for me cons ta do § 5 do
OFÍCIO/2001/05766/DEJUR/ GABIN de 10-12-2001,
con fi gu ra ri am, em tese, cri me con tra o sis te ma fi nan -
ce i ro (Lei nº7.492/86). Inobs tan te tal fato, a alu di da di-
re to ria ain da en con tra-se na ad mi nis tra ção da que le
Ban co. Pas sa dos mais de 2 (dois) anos o Ba cen ain da 
não apre sen tou qual quer re sul ta do so bre as acu sa -
ções que pe sam so bre os atu a is di ri gen tes da que la
ins ti tu i ção.

No de po i men to de uma hora e dois mi nu tos na
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 27 de se tem bro de 2000,
a Di re to ra de Fis ca li za ção do Ba cen, Te re za Gros si,
re ve lou que o Ba cen cons ta tou que o BNB pre ci sa va
ser sa ne a do de po is que uma ins pe ção, ini ci a da em
1999, apu rou pro ble mas gra ves na ins ti tu i ção. Na que -
la oca sião, a ci ta da Di re to ra in for mou que o Ba cen
não tem po der de fis ca li za ção so bre as ope ra ções
dos fun dos cons ti tu ci o na is (como o Fun do Cons ti tu ci -
o nal do Nor des te, o FNE, ad mi nis tra do pelo BNB), e
afir mou que tal atri bu i ção é do Tri bu nal de Con tas da
União (TCU), já que os re cur sos têm como fon te ver-
bas or ça men tá ri as.

Além do ele va do cus to de sa ne a men to do BNB,
a sa ba ti na da di re to ra de fis ca li za ção do Ba cen, Te re -
za Gros si, re ve lou ain da que aque la ins ti tu i ção sa bia
que o BNB ope ra va com pa tri mô nio lí qui do ne ga ti vo e
con cor dou que a si tu a ção não fos se ex pli ci ta da nos
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ba lan ços para evi tar fuga de cli en tes da ins ti tu i ção,
des ta can do o se guin te: “Pode-se ar gu men tar que o
ban co de ve ria pu bli car ba lan ço com o pa tri mô nio lí-
qui do ne ga ti vo. Re al men te po de ria, mas as con se -
quên ci as se ri am ru ins não para a so ci e da de, mas
para a pró pria ins ti tu i ção (fuga de de pó si tos)”.

Nes se caso, cla ra foi a omis são do Ba cen em
fis ca li zar e apu rar as in fra ções con tra o Sis te ma Fi-
nan ce i ro Na ci o nal co me ti das pelo di re to ria do BNB,
que ain da per ma ne ce no car go, inobs tan te os pre ju í -
zos ca u sa do à so ci e da de e aos in ves ti do res da que la
ins ti tu i ção di re ta men te in te res sa dos na real si tu a ção
fi nan ce i ra da que la ins ti tu i ção.

II – Aná li se

Em que pese aos ar gu men tos do re la tor, há que
se lem brar aos Ilus tres Pa res que con so an te o art. 70
da CF/88. “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 este por sua vez será au xi li a do pelo Tri bu nal de
Con tas da União, com atri bu i ções de fi ni das no art. 71
da Car ta Mag na.

Fo ram en ca mi nha dos to dos os do cu men tos exi-
gi dos pela Re so lu ção o nº 96/89, do Se na do Fe de ral,
ne ces sá ri as à apro va ção da ope ra ção, bem como
cum pri das as exi gên ci as de fi ni das no § 9º do art. 3º
da Re so lu ção nº 96, de 1989.

Ana li san do do cu men ta ção do Ban co do Nor-
des te da ta da de 22-1-2001, onde en con tram-se a fi-
na li da de e ob je ti vos do PRODETUR/NE II e sua aná li -
se fi nan ce i ra, ob ser va-se que “o re sul ta do fi nan ce i ro
es pe ra do com o pro gra ma no que diz res pe i to, es pe -
ci fi ca men te, ao Ban co do Nor des te, será de cor ren te
do spre ad a ser co bra do nas ope ra ções de re pas se
aos sub-mu tuá ri os (go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa -
is)”, e essa taxa será de 2,5% a.a., adi ci o na da so bre
to dos os cus tos fi nan ce i ros co bra dos pela fon te ori gi -
ná ria dos re cur sos – Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to – BID.

É im por tan te es cla re cer mos que em si tu a ção
se me lhan te o BNDES co bra um spre ad de 2,0% a.a.,
o que está aquém da taxa de ad mi nis tra ção co bra da
pelo BNB na ope ra ção em ques tão. Não se ex pli ca
essa taxa a ma i or co bra da pelo BNB que nas ope ra -
ções do Pro de tur fun ci o na tão-so men te como ges tor
e fis ca li za dor dos re cur sos for ne ci dos pelo BID. Além
dis so, é de  co nhe ci men to pú bli co o ga nho que o BNB

au fe re com a ad mi nis tra ção do Fi nor e FNE, onde co-
bra um spre ad de 3,0% so bre a ope ra ção.

Por tan to, a fun ção do BNB na ope ra ção em aná-
li se é de re pas se ao to ma dor fi nal, sem ocor rer de-
sem bol so de re cur sos pró pri os por par te do Ban co,
que por sua vez tem ris co zero nas ope ra ções de su-
bem prés ti mos para os es ta dos e mu ni cí pi os, uma vez
que a União fun ci o na rá como ga ran ti do ra des ses re-
pas ses.

Qu an to à fi an ça a ser pres ta da pela União à
ope ra ção de cré di to em re fe rên cia, nos ter mos do art.
32 da LRF, cum pre men ci o nar, em face do dis pos to
no in ci so II do § 1º do art. 32, da LC nº 101/2000, que
a ope ra ção em foco foi in clu í da na Pro gra ma ção
Orça men tá ria para o ano 2002, se gun do o Pro gra ma
de Dis pên di os Glo ba is – PDG do BNB, des cri ta no
Có di go 712210, Bid pro de tur/NE, no va lor de
US$60,000,000.00, apro va do pelo De cre to nº 4.068,
de 27-12-2001.

Entre tan to, é fun da men tal que se fri se que a ga-
ran tia a ser con ce di da pela União aos su bem prés ti -
mos a se rem fir ma dos com os es ta dos e mu ni cí pi os
be ne fi ci a dos, de pen de da apro va ção no Con gres so
Na ci o nal, a fim de que seja au to ri za do o Po der Exe cu -
ti vo a con ce der tal ga ran tia con so an te o Pa re cer
PGFN/COF nº448/2002 da Pro cu ra do ria da Fa zen da
Na ci o nal.

No mé ri to, após a aná li se de al guns es tu dos pu-
bli ca dos so bre a efi cá cia do Pro de tur I para o de sen -
vol vi men to do Nor des te, te mos a te cer al guns co men -
tá ri os: a) os in ves ti men tos do pro gra ma têm im pli ca do 
no be ne fi ci a men to de de ter mi na dos gru pos em pre sa -
ri a is li ga dos às es tru tu ras ad mi nis tra ti vas dos es ta -
dos e não tem aten di do efe ti va men te ao pro gra ma de
sa ne a men to e ge ra ção de ren da nas co mu ni da des,
au men tan do os bol sões de po bre za e a con cen tra ção 
de ri que za, con so an te es tu do fe i to por téc ni cos da
Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá, li ga dos à Rede Bra sil 
(có pia ane xa); b) é ne ces sá ria uma ma i or in ves ti ga -
ção por par te do BNB so bre a po lí ti ca de tu ris mo ado-
ta da pe los go ver nos es ta du a is a fim de que be ne fi cie
e mude a si tu a ção de po bre za na qual vive imer sa a
ma i or par te da po pu la ção tan to ce a ren se como dos
de ma is es ta dos nor des ti nos; c) é ne ces sá rio o atre la -
men to dos re cur sos ori un dos des ta ope ra ção às re a is 
ne ces si da des da po pu la ção, o que, para tan to, se ria
ne ces sá rio ou vir a so ci e da de ci vil, ver da de i ra res pon -
sá vel pelo pa ga men to de tais re cur sos apor ta dos
como dí vi da pú bli ca; d) fis ca li za ção ma i or so bre a
efe ti va ge ra ção de em pre go e ren da dos pro gra mas
apro va dos pelo BNB; e) o cres ci men to do tu ris mo não
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po de rá es tar li ga do à de gra da ção am bi en tal com con-
se qüên ci as para as po pu la ções lo ca is; f) ma i or fis ca li -
za ção da li ga ção do de sen vol vi men to do tu ris mo com
a de gra da ção da vida de me ni nas e mu lhe res nos
gran des cen tros ur ba nos, con for me foi de tec ta do pela
CPI da Explo ra ção do Tu ris mo Se xu al em For ta le za,
no se gun do se mes tre de 2001.

Entre tan to, con si de ran do a mi nha fun ção cons-
ti tu ci o nal es ta be le ci da no art. 70 da CF/88, con di ci o -
na mos o voto fa vo rá vel à ope ra ção a es cla re ci men tos 
do Ba cen com re la ção ao Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
9900964613, ins ta u ra do em 27-7-99, con tra os atu a is 
di ri gen tes do BNB, cuja ocor rên cia, con for me cons ta
do § 5º do Ofí cio nº 5.766/2001/De jur/Ga bin, de
10-12-2001, con fi gu ra ri am, em tese, cri me con tra o
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal (Lei nº 7.492/86) e que
tra mi ta há mais de 2 (dois) anos na que la ins ti tu i ção,
sem que até o pre sen te mo men to ti ves se dado sido
qual quer en ca mi nha men to.

Tal con di ci o na men to é fe i to ten do em vis ta exa-
us ti vo es tu do do re la tó rio fi nal da CPI que in ves ti gou
ir re gu la ri da des na ges tão, li be ra ção e apli ca ção dos
re cur sos do Fi nor, que pos si bi li tou quan ti fi car o pre ju -
í zo de cor ren te das fra u des con tra aque le fun do, iden-
ti fi can do ain da os res pon sá ve is, res sal ta mos que
sen do o BNB ór gão ope ra dor da que le fun do, a di re -
ção do ban co agiu de for ma in cor re ta com re la ção
aos se guin tes fa tos: con ver são de de bên tu res em
ações pe las em pre sas em pra zo su pe ri or ao per mi ti -
do; cré di tos re a li za dos com atra so na con ta do Fi nor,
re fe ren tes ao pa ga men to de de bên tu res, ca u san do
pre ju í zo ao Fun do; fal ta de co mu ni ca ção à Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, com vis tas à apli ca ção
das san ções per ti nen tes, das em pre sas cons tan tes
da Car te i ra de Tí tu los do Fi nor, que de i xa ram de en-
ca mi nhar ao BNB os do cu men tos (de mons tra ti vos fi-
nan ce i ros, es ta tu tos so ci a is, atas de as sem bléia, pe-
di dos de con cor da tas e ou tros); sub di men si o na men to 
do Pa tri mô nio Lí qui do do Fi nor, em ra zão do en ca mi -
nha men to ao BNB pe las em pre sas de ba lan ços e ou-
tros do cu men tos con tá be is, acar re tan do a de sa tu a li -
za ção dos va lo res das ações cons tan tes da car te i ra
de tí tu los do Fun do; li be ra ção de re cur sos do Fun do
por meio de or dens de pa ga men to a em pre sas ina-
dim plen tes por meio de bo ni fi ca ções ao Fi nor; apro-
va ção de pro je tos do Fun do para em pre sas sem exi-
gên cia tem pes ti va da apre sen ta ção das cer ti dões ne-
ga ti vas de dé bi to jun to ao INSS, FGTS e Tri bu tos Fe-
de ra is; mo ro si da de do Se tor Ju rí di co do ban co em
pro mo ver a co bran ça exe cu ti va das em pre sas que se
en con tram ina dim plen tes com o pa ga men to de de-
bên tu res; e não-ela bo ra ção da re la ção de pro vi sões

para per das em em pre en di men tos cons tan tes da car-
te i ra do Fi nor, pre vis ta para en ca mi nha men to tri mes -
tral, à Su de ne.

Como po de mos ob ser var, a di re ção do BNB
com pac tu a va por ação ou omis são, com a per ma nên -
cia da fra u de, o que aliás já ha via sido apon ta da por
au di to ri as do TCU, Ba cen e do Mi nis té rio da Fa zen da.

Nes sas in ves ti ga ções fo ram iden ti fi ca das vá ri as 
ir re gu la ri da des. Entre elas a de que o ban co usou di-
nhe i ro do FNE, em fa vor de um res tri to gru po de gran-
des em pre sá ri os ce a ren ses que, em bo ra se re ve lan -
do maus pa ga do res, sem pre con se guem no vos em-
prés ti mos do ban co. Os da dos apu ra dos pelo TCU in-
di cam que 41% dos re cur sos do FNE fo ram des ti na -
dos a ape nas 1% dos be ne fi ciá ri os dos em prés ti mos
do ban co nos úl ti mos anos, em con di ções vi si vel men -
te “ge ne ro sas” para os pa drões do mer ca do. O mais
sur pre en den te é que des ses pou cos bem-aven tu ra -
dos, nada me nos do que 77% eram re co nhe ci da men -
te ina dim plen tes.

Para com pli car, uma Ação Po pu lar in gres sa da
na 21ª Vara da Se ção Ju di ciá ria do Dis tri to Fe de ral,
de 18 de agos to de 2000, acu sa o Pre si den te do BNB
de di la pi dar o pa tri mô nio pú bli co e ocul tar esse fato
da so ci e da de por meio do re cur so a fra u des na ela bo -
ra ção dos ba lan ços da ins ti tu i ção. De acor do com a
Ação, tais ele men tos in se rem o BNB numa si tu a ção
de que bra imi nen te, pois suas ope ra ções de cré di to,
além de não ge ra rem re cur sos para pa gar suas des-
pe sas ad mi nis tra ti vas, for mam dé fi cits que não po-
dem ser co ber tos. Além do que, está ca rac te ri za da a
prá ti ca da fra u de con tá bil, pela men ci o na da ma ni pu -
la ção do lo sa de clas si fi ca ção de cus tos de cap ta ção.

Como nor des ti na te nho bri ga do pelo cres ci men -
to cons tan te da mi nha re gião e não po de ria vo tar de
for ma con trá ria a este em prés ti mo, po rém te nho o
com pro mis so mo ral e so ci al de te cer os co men tá ri os
aci ma até mes mo para dar a mi nha par ce la de con tri -
bu i ção para a me lho ria da vida da po pu la ção des sa
re gião e, para tan to, é ne ces sá rio que o BNB e os go-
ver nos es ta du a is bus quem cor ri gir as fa lhas do Pro-
de tur I, que fo ram apon ta dos por téc ni cos que es tu da -
ram com pro fun di da de o tema e apon ta das nes te voto
em se pa ra do.

III – Voto

Por tudo o que foi ex pos to, con di ci o na mos o
voto fa vo rá vel à ope ra ção a es cla re ci men tos do Ba-
cen com re la ção ao Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
9900964613, ins ta u ra do em 27-7-99, con tra os atu a is 
di ri gen tes do BNB, cuja ocor rên cia, con for me cons ta
do § 5º do Ofí cio nº 5.766/2001/De jur/Ga bin, de
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10-12-2001, con fi gu ra ri am, em tese, cri me con tra o
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal (Lei nº 7.492/86) e que
tra mi ta há mais de 2 (dois) anos na que la ins ti tu i ção,
sem que até o pre sen te mo men to ti ves se dado qual-
quer en ca mi nha men to e a in ser ção de um ar ti go no
PRS do Re la tor, onde cons te a ne ces si da de de apro-
va ção de lei no Con gres so para que a União fun ci o ne
como ga ran ti do ra dos su bem prés ti mos, con so an te
de ter mi na a LRF.

Sala da Co mis são, – He lo í sa He le na, Se na do ra 
pelo PT/Ala go as.

Fi nan ci a men tos do BID:
“Bom para o Ce a rá, me lhor para o Bra sil”?

ou
A dá di va que vira dí vi da?

So ra ya Va ni ni Tu pi nam bá

MS em Meio Ambi en te e De sen vol vi men to UFC
Asses so ra do Ter ra mar e in te gran te da Ini ci a ti va de
Gê ne ro da Rede Bra sil

Ha ve ria uma me lhor opor tu ni da de do que esta
para en se jar mos uma dis cus são acer ca do por quê da
eu fo ria com que nos sos go ver nan tes aco lhem a
Assem bléia dos Go ver na do res do BID¹, aqui no Ce a -
rá, mar ca da para o pró xi mo mês de mar ço? Ora, va-
mos às mo ti va ções que em ba lam essa eu fo ria!

O Go ver no do Esta do or gu lha-se de sua ca pa ci -
da de de atra ir in ves ti men tos in ter na ci o na is, den tre
eles os fi nan ci a men tos das IFM² – como é o caso do
BID. Bem, até aí não há ne nhu ma no vi da de, afi nal to-
dos co nhe ce mos a pro pa gan de a da agres si vi da de
des sa po lí ti ca de atra ção de in ves ti men tos. O trá gi co
é per ce ber como a so ci e da de, de um modo ge ral (e
não só a lo cal, mas a bra si le i ra e a la ti no-ame ri ca na!)
de i xa-se se du zir pelo en can to des sas pro pos tas que,
como can to de se re ia, po dem nos ar ras tar a des ti nos
não mu i to fe li zes!

“De ci fra-me ou de vo ro-te!”
Tal como Édi po fren te à es fin ge, este é, de ci di -

da men te, o gran de de sa fio quan do se fala em fi nan ci -
a men tos de agên ci as mul ti la te ra is: no con ta to com a
po pu la ção, de ci frar os me ca nis mos que de se nha ram
e re de se nham a cada ins tan te a dí vi da ex ter na bra si -
le i ra – e cuja con se qüên cia mais pre men te é a de te ri -
o ra ção da qua li da de de vida de cada ci da dã(o) des te
País! É este véu, este enig ma, o que nós to dos, que
vi ven ci a mos a con cre tu de do que se tem a par tir des-
ses pro je tos e pro gra mas fi nan ci a dos por ins ti tu i ções
como o BID, de ve mos ten tar fa zer cair ou des ven dar!

Nes se sen ti do, se ria in te res san te sur pre en der
aque les(as) que se en can tam com a cons tru ção do
Ae ro por to Inter na ci o nal de For ta le za! Dar a sa ber
como a es tra da es tru tu ran te – via que nos leva em

me nor tem po às be las pra i as do li to ral oes te –, bem
como a ele tri fi ca ção e te le fo nia, fo ram fi nan ci a das!
Enten der a par tir de que me ca nis mos essa in fra-es -
tru tu ra, que che ga à po pu la ção como um pre sen te (!),
vai se con ver ten do em pe sa dos en car gos so ci a is!
Com pre en der, en fim, de que ma ne i ra a dá di va se
trans for ma em dí vi da!

Não res ta dú vi da de que me di an te um qua dro
ex tre ma men te mi se rá vel de po lí ti cas pú bli cas com fi-
na li da des so ci a is, por um lado, e a alo ca ção de tan tos 
re cur sos, do ou tro, nos ocor ram cer tos ques ti o na -
men tos. Aten do-nos, es pe ci fi ca men te, aos em pre en -
di men tos do Pro de tur jun to ao li to ral oes te (com a im-
ple men ta ção de in fra-es tru tu ra nas se des mu ni ci pa is, 
equi pa men tos e in ves ti men tos que de ve ri am be ne fi -
ci ar a po pu la ção lo cal), não se ria in te res san te con si -
de rar a efe ti va im por tân cia des sas in ter ven ções? Evi-
den te men te, sim. E jus ta men te por que isso po de ria
se tra du zir numa efe ti va me lho ria da qua li da de de
vida é que a opi nião pú bli ca pas sa a to mar essa in-
fra-es tru tu ra como um pre sen te, como uma dá di va.
De tal modo que tão logo nos so raio de ação se es ten -
da para além dos li mi tes da “For ta le za para o tu ris ta
ver” ou do “Ce a rá dos gran des em pre en di men tos”, a
crí ti ca que te ce mos po de ria pa re cer des dém fren te às
ne ces si da des bá si cas de sa ne a men to e ge ra ção de
ren da de nos sas co mu ni da des.

Entre tan to, faz-se ne ces sá rio lan çar uma luz so-
bre o real en di vi da men to que se con so li da com es tes
em prés ti mos – e mais: é im por tan te per ce ber como a
par tir des sa in fra-es tru tu ra e des ses in ves ti men tos,
se pro mo ve e se re cru des ce a mais pro fun da con cen -
tra ção de ri que zas no Ce a rá! Mo der ni za-se a pro pa -
gan da go ver na men tal, atu a li zam-se os slo gans mas
a ló gi ca é a mes ma: fa vo re cer a de ter mi na dos gru pos
em pre sa ri as que se en cas te la ram nas es tru tu ras ad-
mi nis tra ti vas do es ta do, uti li zan do-se des sa si tu a ção
em be ne fí cio pró prio!

Com pon do esse ce ná rio vir tu al de de sen vol vi -
men to – no qual as es tra té gi as de mar ke ting são um
dos pi la res fun da men ta is –, o dis cur so dos Ban cos,
de mons tran do sur pre sa ao ques ti o na men to fe i to so-
bre tu do pe las ONG’s quan to à im plan ta ção des sa in-
fra-es tru tu ra, é uma ou tra fa lá cia! O fato de não ha ver
con se qüên cia na con so li da ção de uma po lí ti ca de tu-
ris mo que be ne fi cie e mude a si tu a ção de po bre za na
qual vive imer sa a ma i or par te da po pu la ção ce a ren -
se não se ria, na pers pec ti va das agên ci as, ”pro ble ma
dos ban cos“ – mas, sim, uma es pé cie de ca su al ine fi -
ciên cia dos go ver nos lo ca is...

___________________
1 Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
2 Insti tu i ções Fi nan ce i ras Mul ti la te ra is
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Como, no en tan to, essa apa ren te de sar ti cu la -
çâo de in te res ses pa re ce lon ge de se es go tar, o que
po de ria mi ni mi zar da nos se ria uma de man da ar ti cu -
la da da so ci e da de ci vil por uma vin cu la ção real en tre
os re cur sos apor ta dos como dí vi da pú bli ca e be ne fí ci -
os para as po pu la ções que vão ar car com esse ônus!
Assim, tam bém, ple i te ar par ti ci pa ção nas de ci sões
so bre a apli ca ção dos re cur sos e in for ma ção (ao me-
nos, in for ma ção) so bre os pro ces sos em trâ mi te nes-
sas ne go ci a ções!

O que não nos pa re ce, evi den te men te, ace i tá vel 
é este pre sen te de gre go, ou seja: o atre la men to des-
sa in fra-es tru tu ra não às ne ces si da des da po pu la ção
mas às es tra té gi as es ta du a is (e re gi o na is!) de fi nan ci -
an ci a men to aos gran des equi pa men tos – e a alo ca -
ção de ser vi ços de sa ne a men to e abas te ci men to
d’água na pro mo ção de be ne fí ci os se le ti vos! Isso,
não! Por que, até onde nos cons ta, es sas es tra té gi as
de de sen vol vi men to es tão vol ta das para gru pos in ter -
na ci o na is (ita li a nos, por tu gue ses etc. – en tra nha dos
li to ral afo ra com o Tu ris mo e li to ral aden tro com a cri a -
ção de ca ma rão) e para as pró pri as eli tes ce a ren ses
– his to ri ca men te pri vi le gi a das pe las po lí ti cas de es ta -
do e ago ra às vol tas com a cons tru ção de ho téis, res-
sorts, ma ri nas, par ques aquá ti cos... tudo o que de
bom o ca pi tal pode tra zer!

Fato é que en quan to soa essa ”can ti ga de gri lo“
(“de sar ti cu la ção”, “de sa cor do de in te res ses”), vai se
con so li dan do, igual men te, um mo de lo de tu ris mo que
não con se gue en sa i ar al ter na ti va al gu ma de de sen -
vol vi men to que re di ma o es ta do do Ce a rá de seu de-
sa fio de su pe ra ção da po bre za! E por que tudo isso
tem um en ca de a men to ló gi co mu i to bem ur di do, lan-
ce mo-nos ao tra ba lho de pers cru tá-lo!

Impac tos so bre as po pu la ções cos te i ras
ce a ren ses

A zona cos te i ra ce a ren se, es pa ço de as sen ta -
men to das po pu la ções li to râ ne as, nes ses 16 anos de
re i na do do PSDB no Ce a rá, pas sou a ser o alvo pri vi -
le gi a do de in ten sas pres sões eco nô mi cas com in ten -
ção ex pres sa de fa ci li tar a im plan ta ção de em pre en di -
men tos tu rís ti cos, com ple xos por tuá ri os, em pre en di -
men tos imo bi liá ri os, aq ri cul tu ra de gran de es ca la (a
exem plo da car ci ni cul tu ra) e pes ca in dus tri al. Nas lo-
ca li da des si tu a das ao lon go dos 130Km que in clu em
os mu ni cí pi os de Ca u ca ia, São Gon ça lo do Ama ran -
te, Pa ra cu ru, Pa ra i pa ba, Tra i ri e Ita pi po ca, o gran de
in ves ti men to tem sido na de sar ti cu la ção das co mu ni -
da des pra i e i ras! Atra vés do de fi nha men to das ati vi da -
des eco nô mi cas tra di ci o na is – den tre as qua is a da
pes ca ar te sa nal –, tais po lí ti cas no Ce a rá re ve lam –

tal vez como uma face de Gór go na, so li di fi can do e
pro mo ven do a po bre za... – a de ses tru tu ra ção dos po-
vos do mar atra vés de me ca nis mos do pró prio Esta-
do! Sa ben do que a pes ca ar te sa nal é res pon sá vel por
70% da pro du ção de pes ca do que abas te ce o nos so
mer ca do in ter no, não nos pas sa des per ce bi do que a
au sên cia de po lí ti cas pú bli cas para esse se tor vem
pro mo ver a fra gi li za ção e sus cep ti bi li da de das po pu -
la ções cos te i ras em re la ção ao de sen vol vi men to – in-
clu si ve o do Tu ris mo! Há, ain da – e é bom que não nos
es que ça mos –, a não apli ca bi li da de da le gis la ção
am bi en tal no que diz res pe i to à pes ca pre da tó ria, so-
ma da ao uso e à ocu pa ção do solo li to râ neo e cos te i -
ro às ex pen sas de uma le gis la ção que ga ran ta a pos-
se da ter ra àque les/as que nela vi vem e dela cu i dam –
ra ti fi can do, as sim, essa ter rí vel face do po der!

Pou ca ca pa ci da de de ge ra ção de em pre go
e ren da

Po si ci o nar mo-nos cri ti ca men te fren te às po lí ti -
cas de Tu ris mo de sen vol vi das a ní vel es ta du al, con tu -
do, não nos tol da a vi são para a po ten ci a li da de ine-
quí vo ca que o es ta do tem para a ati vi da de tu rís ti ca.
No en tan to, re i te ra mos, o mito que nos en gol fa, tal
qual a for ma do mi no ta u ro, de vo ra não só nos sos jo-
vens como a pró pria pos si bi li da de de ju ven tu de en-
car na da no que se ri am os pos sí ve is! Vide, nes se sen-
ti do, a gran de, a imen sa fal ta de pers pec ti va so bre tu -
do das mu lhe res e jo vens ao lon go do li to ral – num cir-
cu i to que, na pon ta, vai se ma ni fes tar no acir ra men to
das ques tões de gê ne ro e de sem pre go, que vão con-
tri bu ir para as es ta tís ti cas que se com pra zem em as-
so ci ar vi o lên cia e po bre za!

Fato é que no Ce a rá o Pro de tur não tem con-
tem pla do a po pu la ção lo cal! A ca pa ci da de de ge ra -
ção de em pre go e ren da, ain da que exis ta, é bas tan te
li mi ta da para o apor te de re cur sos (e de pro mes sas)
fe i to: a in fra-es tru tu ra cri a da pelo Pro gra ma as so -
cia-se a gran des in ves ti men tos fi nan ci a dos pe los
ban cos ofi ci a is (BNDES, BN), com pou ca ca pa ci da de 
de in cor po ra ção das co mu ni da des! Há, sim, o sur gi -
men to de opor tu ni da des no se tor da cons tru ção ci vil
e nas obras de in fra-es tru tu ra – mas vale di zer: em-
pre gos in di re tos e, em sua ma i o ria, tem po rá ri os.

O que jus ti fi ca ria, per gun ta mo-nos, a não in clu -
são de um com po nen te de di ca do à for ma ção/ca pa ci -
ta ção de re cur sos hu ma nos du ran te a pri me i ra fase
do Pro de tur? Dado o alto ín di ce de anal fa be tis mo que
se in com pa ti bi li za com uma de man da por
mão-de-obra qua li fi ca da, este se ria, sem som bra de
dú vi da, um di fe ren ci al a fa vor da po pu la ção lo cal.
Con tu do, e como um agra van te des sa si tu a ção, não
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há li nhas de cré di to com o po ten ci al de pos si bi li tar a
es sas po pu la ções a sua in ser ção no de sen vol vi men -
to da ati vi da de tu rís ti ca – o que a des ti tui de ca pi la ri -
da de.

De gra da ção am bi en tal e suas con se qüên ci -
as para as po pu la ções lo ca is

Na tri lha de um tu ris mo mar ca do pelo con su -
mo de mas sa e da na tu re za, as pra i as têm so fri do
pro ces sos cres cen tes de pri va ti za ção e o des lo ca -
men to de suas po pu la ções – im pos si bi li tan do, den-
tre ou tras, o exer cí cio de ati vi da des pro du ti vas como
a pes ca. Essas po pu la ções de i xam o es pa ço da pra-
ia e pas sam a ocu par a pe ri fe ria das lo ca li da des
cos te i ras, onde ge ral men te ine xis tem in fra-es tru tu ra
(água, ener gia...) e equi pa men tos so ci a is (es co la,
pos to de sa ú de). Pro ces sos como es ses po dem ser
ob ser va dos em La go i nha, Fle che i ras, Pa ra cu ru, Pe-
cém, Cum bu co – com a pos si bi li da de cres cen te, du-
ran te a se gun da fase do Pro de tur, de se es ten der a
todo o li to ral ex tre mo-oes te.

A de gra da ção dos am bi en tes (atra vés de ater ro
de man gue za is, des ma ta men to, des mon te de du nas)
– e que se dá, numa pri me i ra ins tân cia, pela es pe cu -
la ção imo bi liá ria (a qual ge ral men te pre ce de a ati vi -
da de tu rís ti ca) – pro mo ve, com a re du ção da fa u na e
da flo ra e o em po bre ci men to dos re cur sos na tu ra is –
sus ten tá cu lo da vida des sas po pu la ções – ame a ças à
so bre vi vên cia tan to do meio quan to dos que o ha bi -
tam! Como se cos tu ma di zer, joga-se fora a água do
ba nho com o me ni no den tro...

De gra da ção da vida de me ni nas e mu lhe res 
nos gran des cen tros ur ba nos

As con se qüên ci as de uma po lí ti ca que se gre ga
a alo ca ção de in ves ti men tos e ini ci a ti vas em de ter mi -
na das áre as da ci da de (ou do es ta do), pri vi le gi an do
os se to res mais di nâ mi cos do ca pi tal, aca bam tam-
bém co la bo ran do para o apro fun da men to de gra ves
pro ble mas so ci a is.

Com a ins ta la ção da CPI da Explo ra ção do Tu-
ris mo Se xu al em For ta le za, no se gun do se mes tre de
2001, a ci da de pas sa a se cons ti tu ir na ter ce i ra ca pi tal 
bra si le i ra em nú me ro de de nún ci as – re ve lan do uma
tra gé dia so ci al ocul ta da e na tu ra li za da pelo po der pú-
bli co du ran te anos! Que mo de lo de tu ris mo é esse cu-
jas ba ses se fin cam so bre os cor pos de mu lhe res e
me ni nas? Se uma as so ci a ção di re ta en tre tu ris mo e
ex plo ra ção se xu al no Ce a rá po de ria, an tes da CPI,
pa re cer uma le i tu ra pre ci pi ta da, os da dos aflo ra dos
re cen te men te aca ba ram por si na li zar uma in trin ca da
vin cu la ção en tre ex plo ra ção se xu al, tu ris mo, es pe cu -
la ção imo bi liá ria e la va gem de di nhe i ro em For ta le za!

Fê no me no pró prio às ci da des que en ri que cem à luz
da de gra da ção hu ma na (no Nor des te, For ta le za e
Re ci fe dis pu tam os me lho res ín di ces), a ex plo ra ção
se xu al con ta, no mí ni mo, com a omis são das po lí ti cas 
pú bli cas – den tre as qua is a do Tu ris mo – que, lon ge
de per fi lar qual quer al ter na ti va ao qua dro de mi sé ria e
per ver são que se nos apre sen ta, con ti nu am ine fi ca -
zes e dis so ci a das de po lí ti cas so ci a is que po de ri am
con tri bu ir para uma pers pec ti va de de sen vol vi men to
pa u ta do tam bém pela éti ca e res pe i to aos di re i tos hu-
ma nos.

Pla ne ja men to e par ti ci pa ção cen tra li za da
No úl ti mo pon to des se nos so cur to per cur so

pelo que qui sé ra mos não fos se a tra gé dia que pin ta -
mos, ate nha mo-nos à par te do dis cur so que ver sa so-
bre ”des cen tra li za ção, par ti ci pa ção e be ne fí ci os à po-
pu la ção lo cal“.

O Pro de tur, nos so re den tor, vi ria com ”ações
pla ne ja das para su pe rar as ca rac te rís ti cas es pon tâ -
ne as e pon tu a is que te ri am dado a tô ni ca do de sen -
vol vi men to do tu ris mo no Nor des te“.

Nes se sen ti do, o que po de mos ve ri fi car é que as
co mu ni da des des co nhe ci am o Pro de tur por oca sião
de sua im ple men ta ção – e, em gran de par te, ain da
des co nhem! Ade ma is, o co nhe ci men to do Pro gra ma,
por si só, se ria in su fi ci en te para do tar de sen ti do a
par ti ci pa ção das po pu la ções – pois o que in te res sa -
ria, em prin cí pio, sa ber se ria de que for ma elas pas-
sa ri am a se in te grar na for mu la ção, im ple men ta ção e
acom pa nha men to das ati vi da des de sen vol vi das!

Esse as pec to da pou ca ou ne nhu ma par ti ci pa -
ção da po pu la ção lo cal não se res trin ge tão so men te
às co mu ni da des, mas en vol ve tam bém as ad mi nis tra -
ções mu ni ci pa is! Estas se en con tram com ple ta men te
des com pas sa das no que diz res pe i to ao de sen vol vi -
men to das ações pos tas em cur so! Com a res sal va de
que, co in ci den te men te, são os pro je tos que vi sam ao
for ta le ci men to ins ti tu ci o nal das ad mi nis tra ções mu ni -
ci pa is (ca pa ci ta ções, equi pa men tos...) aque les que
mais se atra sam na exe cu ção do cro no gra ma do Pro-
gra ma – e que, mu i tas ve zes, de i xam de acon te cer ou
se re a li zam de ma ne i ra ina de qua da.

A ale ga ti va de uma “ação des cen tra li za da”, na
ver da de, con tra põe-se uma des cen tra li za ção con tro -
la da – onde os Go ver nos são os gran des pro pul so res
do de sen vol vi men to do Tu ris mo em ar ti cu la ção com a
ini ci a ti va pri va da. Tão so men te ago ra, du ran te a se-
gun da fase de exe cu ção do Pro de tur, é que se fala (ti-
mi da men te) na “im plan ta ção de um Con se lho de Tu-
ris mo”. Arti fí cio di fí cil de an ga ri ar cré di to, uma vez
que não tem ra í zes fin ca das em ne nhu ma ex pe riên -
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cia bem su ce di da da po lí ti ca de Tu ris mo como po lí ti ca 
pú bli ca no Ce a rá. Me lhor, tal vez, seja acre di tar no ca-
bo clo quan do diz que em ter ra de char que, con ver sa
pra boi dor mir é con de na ção à mor te! Ou, pra não
per der o mote e re i te ran do o pen sa men to que vi mos
de ex pri mir, à dá di va que vira dí vi da, a gen te não pre-
fe ri ria a sor te?...

Di re tri zes ne ces sá ri as para a de mo cra ti za -
ção das po lí ti cas pú bli cas de tu ris mo

• Asse gu rar atra vés da le gis la ção o es pa ço de as-
sen ta men to hu ma no das co mu ni da des exis ten tes 
na zona cos te i ra.

• Bus car a ges tão cos te i ra in te gra da para de sen vol -
ver o uso e a ocu pa ção do solo de ma ne i ra a as-
se gu rar os as sen ta men tos hu ma nos cos te i ros e
pro mo ver uma re gu la men ta ção da ati vi da de tu rís -
ti ca.

• Di na mi za ção de ca pi ta is lo ca is na cons tru ção de
mi cro em pre sas nos se to res de hos pe da gem (pe-
que nos ho téis, pou sa das, le i tos em re si dên ci as),
de ali men ta ção (lan cho ne tes, pe que nos res ta u -
ran tes, bar ra cas de pra ia) e de trans por te para
des lo ca men to de tu ris tas. As mu lhe res e jo vens
re pre sen tam, nes se sen ti do, um seg men to fun da -
men tal no con tex to des sas po pu la ções – so bre tu -
do pela ma i or es co la ri da de que pos su em, por re-
pre sen tar tam bém uma am pli a ção da ren da fa mi -
li ar e pela sua pro je ção des ses seg men tos para o
es pa ço pú bli co.

• A for ma ção de em pre sas tu rís ti cas de pe que no
por te de sen vol vi das por re pre sen tan tes da po pu -
la ção lo cal atu an do como mini-agên ci as, vi a bi li -
zan do des sa ma ne i ra uma par ti ci pa ção efe ti va da
po pu la ção lo cal. . Uso ade qua do dos re cur sos tu-
rís ti cos lo ca is de ma ne i ra a va lo ri zá-los e con ser -
vá-los como meio de vi a bi li zar um pro gra ma de
tu ris mo lo cal sus ten tá vel, onde as po pu la ções lo-
ca is se jam su je i tos his tó ri cos de seu de sen vol vi -
men to.

• A va lo ri za ção das ma ni fes ta ções cul tu ra is lo ca is:
ar te sa na to, fol clo re, gas tro no mia, fes tas re li gi o -
sas, mi tos, len das e cren ças.

• O apo io à pes ca ar te sa nal, à agri cul tu ra e à cri a -
ção de ani ma is, tan to para o con su mo, como para
a com ple men ta ção de ren da. Con si de rar es pe ci fi -
ca men te as mu lhe res e a ju ven tu de como po ten -
ci al de em pre ga bi li da de no de sen vol vi men to de
ati vi da des eco nô mi cas de com ple men ta ção da
ren da fa mi li ar. 

• Pro mo ver a in te gra ção da ati vi da de tu rís ti ca com
ati vi da des eco nô mi cas pré-exis ten tes (pes ca, ar-
te sa na to, ex tra ti vis mo).

• Di na mi zar a es tru tu ra ção co mer ci al do ar te sa na to
pro du zi do lo cal men te.

• Incen ti var a in dús tria ca se i ra de pro du ção de ali-
men tos, es ti mu lan do a gas tro no mia lo cal como
fon te de ge ra ção de ren da.

• Incen ti var o de sen vol vi men to de cul ti vos que for-
ne çam ali men tos de man da dos por ho téis, pou sa -
das, res ta u ran tes e pe los pró pri os tu ris tas.

• Bus car, jun to às ins ti tu i ções pú bli cas res pon sá ve is 
pelo de sen vol vi men to do tu ris mo, a pri o ri da de a
pro je tos tu rís ti cos for mu la dos em ba ses lo ca is.

• De sen vol ver uma ex pe riên cia-pi lo to de ges tão ter-
ri to ri al na orla ma rí ti ma, vi san do à con so li da ção
de um uso e ocu pa ção do solo que de ses ti mu le a
uti li za ção ina de qua da da orla ma rí ti ma.

• Apo i ar ini ci a ti vas que bus quem o or de na men to da
pes ca.

• Ca pa ci ta ção vi san do não só o for ta le ci men to ins ti -
tu ci o nal das ad mi nis tra ções mu ni ci pa is mas tam-
bém o de ou tros su je i tos que no lo cal de sen vol -
vam a ca pa ci da de de for mu lar e ge rir po lí ti cas
pú bli cas de tu ris mo.

• Ela bo rar pla nos e pro je tos ur ba nís ti cos para o mu-
ni cí pio con si de ran do às lo ca li da des cos te i ras que
mais so frem com os pro ces sos de in ter ven ção ur-
ba nís ti ca, não se res trin gin do às se des mu ni ci pa -
is. . Ca pa ci ta ção vi san do à for ma ção para for mu -
la ção, exe cu ção e ges tão de po lí ti cas pú bli cas de
tu ris mo lo cal es ten di das a ou tros su je i tos que não
só as ad mi nis tra ções mu ni ci pa is.

• Bus car in te gra ção dos equi pa men tos tu rís ti cos às
pa i sa gens.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so -
lu ção nº 05, de 2002 (MSF nº 86/2002) – re sul tan te de
pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, lido
an te ri or men te –, que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to
ex ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co do Nor des te
S.A., no va lor equi va len te a até du zen tos e qua ren ta
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
do Nor te, com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
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vi men to (BID), des ti na do ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor-
des te – Pro de tur/NE II, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te
cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter-
mos do art. 235, II, ”f“, do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes

OF. Nº 9/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Co mis são, em re u nião no dia 27 de fe ve re i ro de
2002 , apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 190, de 2001, que “au men ta o pe río -
do de con ces são do sa lá rio-ma ter ni da de e da li cen ça
à ges tan te, em caso de par to an te ci pa do”, de au to ria
do Se na dor Luiz Pon tes, nos ter mos da Emen da
Subs ti tu ti va nº 1-CAS. Sub me ti da a Tur no Su ple men -
tar em 27-2-2002.

Aten ci o sa men te, Se na dor Ro meu Tuma, Pre si -
den te.

OF./CAE/5/02

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são apro-
vou o Pro je to de Lei do Se na do nº 95, de 2001, que
“al te ra o ar ti go 18 da Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de
1998, que dis põe so bre os pla nos e se gu ros pri va dos
de as sis tên cia à sa ú de, para pro i bir a exi gên cia de ca-
u ção por par te de seus pres ta do res de ser vi ços con-
tra ta dos e cre den ci a dos, em re u nião re a li za da na pre-
sen te data.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

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, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra-
zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 95 e 190, de 2001, se-
jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son,
por per mu ta com o Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, Srªs e Srs. Se na -
do res, há pou co mais de 30 anos, o mun do fi cou per-
ple xo com a re ve la ção de dois jor na lis tas do jor nal
Was hing ton Post, se gun do a qual o alto es ca lão da
Pre si dên cia da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos, ou
seja, da mais po de ro sa na ção do mun do, ti nha co-
nhe ci men to e, por tan to, con cor da ra com uma atra pa -
lha da ope ra ção de es pi o na gem na sede de um par ti -
do ad ver sá rio do Pre si den te dos Esta dos Uni dos, o
Par ti do De mo cra ta, no edi fí cio Wa ter ga te, em Was-
hing ton.

Foi a pri me i ra e úni ca vez que um Pre si den te da
Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca se tor na va 
ví ti ma de um pro ces so de im pe ach ment. Ni xon caiu
por con ta de uma tra pa lha da de pre ten sos agen tes -
como os que te mos na Po lí cia Fe de ral -, que, na ver-
da de, mais pa re ci am ara pon gas. De po is de al guns
anos, des co briu-se que eram cu ba nos do mo vi men to
de re sis tên cia ao Pre si den te Fi del Cas tro, de Cuba.

Pois bem, Sr. Pre si den te, como de fi nir ago ra
essa ope ra ção em pre en di da pela Po lí cia Fe de ral na
ca pi tal do Esta do de V. Exª, São Luís do Ma ra nhão, no
úl ti mo fim de se ma na?

Embo ra eu seja da Opo si ção, não sou ra di cal.
Pre ci so con fes sar, por tan to, que re co nhe ço no Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so – e faço ques tão
de des ta car aqui – a sua in te li gên cia e a sua ca pa ci -
da de de tra ba lho, mas não con si go en ten der por que
um sin ge lo de le ga do da Po lí cia Fe de ral, em meio a
uma ope ra ção de bus ca e apre en são no es cri tó rio de
uma fi gu ra co nhe ci da na ci o nal men te, o Sr. Jor ge Mu-
rad, es po so da Go ver na do ra do Ma ra nhão, Ro se a na
Sar ney, trans mi tiu, via fax, do cu men tos – e, ho nes ta -
men te, não im por ta se foi o man da do ju di ci al, o re la tó -
rio de ati vi da des, ou seja lá o que for – para um nú me -
ro de te le fo ne do Pa lá cio da Alvo ra da, usan do para
isso o equi pa men to da em pre sa in ves ti ga da. 

Pos so en ten der ago ra por que a re vis ta Épo ca
foi avi sa da. Po de ria ter sido avi sa da por qual quer fun-
ci o ná rio da Po lí cia Fe de ral. Mas não en ten do como
um de le ga do ti nha o nú me ro da Aju dân cia de Ordens
do Pa lá cio da Alvo ra da. É, no mí ni mo, sus pe i to, o que
de i xa mu i to mal o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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Como sou uma pes soa de boa-fé, não que ro
crer que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
es ti ves se à fren te da ope ra ção po li ci al, ou que ti ves se 
co nhe ci men to pré vio do que iria ocor rer. Cus ta-me
acre di tar que te nham sido mo bi li za dos efe ti vos po li ci -
a is e ju di ci a is ape nas para pre ju di car a can di da tu ra
da no bre Go ver na do ra do Esta do do Ma ra nhão, Ro-
se a na Sar ney.

Não se pode ne gar – e não vou ne gar – ao Pro-
fes sor Fer nan do Hen ri que Car do so o ca rá ter pro gres -
sis ta de sua bi o gra fia, a ca pa ci da de ine gá vel de con-
vi ver com idéi as e ide a is con trá ri os ao seu. Ain da
mais quan do, afi nal de con tas, a Go ver na do ra do Ma-
ra nhão, fi li a da a um dos par ti dos que de ram sus ten ta -
ção ao Go ver no du ran te sete anos e três me ses,
pres tou re le van tes ser vi ços, sem pre com a ma i or le al -
da de, com a ma i or ho nes ti da de, jun ta men te com os
seus com pa nhe i ros De pu ta dos, Se na do res e Mi nis -
tros de Esta do. O que te ria mo ti va do a ope ra ção que
foi fe i ta no Esta do do Ma ra nhão?

Di fí cil acre di tar que Fer nan do Hen ri que Car do -
so pa tro ci na ria uma ação nos mol des do Wa ter ga te.
Ou, como diz a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney, o âni-
mo dos agen tes po li ci a is te ria sido ins pi ra do pelo fato
de ela ser mu lher e, por tan to, pas sí vel de dis cri mi na -
ção.

Ro se a na Sar ney, aliás, foi bas tan te en fá ti ca nos
ar gu men tos que le va ram ao fim de uma ali an ça tão
bem-su ce di da. Para ela, tudo não pas sou de uma sór-
di da ope ra ção para de sa cre di tar a sua can di da tu ra à
Pre si dên cia da Re pú bli ca e fa zer com que a sua po si -
ção nas pes qui sas de in ten ção de vo tos, que atin ge
23%, 24% - e, em al guns ins ti tu tos, até 26% -, des-
pen que e fa vo re ça a ali an ça em tor no de uma can di -
da tu ra que in te res sa ao Pa lá cio do Pla nal to: a can di -
da tu ra do Se na dor José Ser ra.

Di fí cil di zer que a Go ver na do ra não tem ra zão,
até por que se o Go ver no pre ten de des men tir a Go-
ver na do ra Ro se a na Sar ney terá que fazê-lo por atos
e ati tu des. E esse de le ga do de nome Pa u lo de Tar so
Go mes terá que ser pu ni do pelo ato te me rá rio de
ter-se di ri gi do ao Pre si den te da Re pú bli ca. Da mes ma 
for ma, seu su pe ri or ime di a to, o Di re tor-Ge ral Agí lio
Mon te i ro Fi lho, terá que ser cha ma do a dar ex pli ca -
ções pú bli cas e, na me lhor tra di ção da ca de ia de co-
man do, o pró prio Mi nis tro da Jus ti ça, Aloy sio Nu nes
Fer re i ra, tam bém terá que se ex pli car - e mu i to -, por-
que dis se que es ta va to man do co nhe ci men to da ope-
ra ção com an te ce dên cia e que era uma ope ra ção
nor mal de um man da do ju di ci al. E é bom pa rar por
aqui, Se na dor Lú dio Co e lho.

Nes ta al tu ra, fa lar-se no im pe ach ment do Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so po de ria soar
como uma pro pos ta ra di cal por par te des te Se na dor,
mas o ex-Pre si den te dos Esta dos Uni dos Ri chard Ni-
xon caiu por mu i to me nos, por gra va ção fe i ta jun to a
um par ti do ad ver sá rio.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Antes
de con clu ir este pe que no pro nun ci a men to, já que ci tei 
o Se na dor Lú dio Co e lho, por quem te nho um gran de
apre ço, con ce do o apar te com mu i ta sa tis fa ção a S.
Exª.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se-
na dor Car los Wil son, ouvi ape nas par te do pro nun ci a -
men to de V. Exª. São opor tu nas as suas de cla ra ções,
mas al gu mas po de ri am ser pos tas de uma ma ne i ra
di fe ren te. Não pas sa pela ca be ça de nin guém que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so te nha dado
or dens ex pres sas para in ves ti gar a em pre sa da qual a
Go ver na do ra Ro se a na Sar ney é só cia. Não en ten di
as ra zões de uma área da Jus ti ça man dar pa rar as in-
ves ti ga ções e mu dar de ins tân cia por que a Go ver na -
do ra Ro se a na Sar ney era só cia da que la em pre sa -
mas não me cons ta que S. Exª ocu pas se qual quer
car go exe cu ti vo na em pre sa. Não en ten do por que
uma em pre sa é im pe di da de ser in ves ti ga da ape nas
por que um dos só ci os é uma Go ver na do ra. A Na ção
bra si le i ra sabe que as ope ra ções da Su dam vêm sen-
do pos tas em dú vi da há anos. Inclu si ve, há pou co
tem po, foi de ti do o ex-Se na dor e ex-Pre si den te des ta
Casa Ja der Bar ba lho, e não ouvi pro tes to de nin guém 
aqui. O que me cons ta é que es sas in ves ti ga ções são
nor ma is. É ne ces sá rio que se ex pli que à Na ção a
exis tên cia de im por tân ci as em es pé cie tão gran des
na sede de um es cri tó rio, in clu si ve re cur sos em mo e -
das ex ter nas. Espe ro que as áre as com pe ten tes do
Go ver no in ves ti guem cu i da do sa men te, para que a
Na ção te nha co nhe ci men to cla ro do que está acon te -
cen do. Não en ten do que haja ra zões para uma cri se
go ver na men tal, em que ho mens da ma i or res pon sa -
bi li da de na vida pú bli ca do País se afas tam do Go ver -
no por que uma em pre sa da qual a Go ver na do ra é só-
cia está sen do in ves ti ga da. O cor re to é que se in ves ti -
gue o caso em pro fun di da de, para que S. Exª pro ve
que nada tem a ver com isso. Agra de ço a opor tu ni da -
de que V. Exª me con ce deu.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Se na -
dor Lú dio Co e lho, é um pri vi lé gio re ce ber um apar te
de V. Exª, que, com sua ex pe riên cia, sem pre co lo ca
com mu i ta pre ci são seus ar gu men tos. Mas V. Exª dis-
se que não es cu tou o iní cio do meu dis cur so. Não es-
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tou de fen den do que não se jam fe i tas, com todo ri gor,
as in ves ti ga ções jun to à em pre sa de que a Go ver na -
do ra Ro se a na Sar ney é só cia; pelo con trá rio, en ten do 
que a apu ra ção tem que ser fe i ta com todo ri gor. Con-
tu do, não en ten do como a fi gu ra ma i or da Re pú bli ca,
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, es te ja sob
sus pe i ta de ter par ti ci pa do de uma ope ra ção que
deve ser con si de ra da nor mal. Man da do ju di ci al é para
ser cum pri do. A Jus ti ça exis te para isso. E, de po is,
não pode exis tir pri vi lé gio para quem quer que seja.
Nin guém é ma i or que a lei. Digo isso com mu i ta pre ci -
são.

V. Exª sabe que os jor na is no ti ci a ram, prin ci pal -
men te nos dois úl ti mos dias, que a Po lí cia Fe de ral
dava sa tis fa ção das suas ações ao Pa lá cio do Pla nal -
to. É isso que me ca u sa es tra nhe za. V. Exª diz – e o
faz mu i to bem – que não quer esse tipo de in ter fe rên -
cia. Cre io que que rer que o pro ces so seja apre ci a do
pelo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça é le gí ti mo, ju ri di ca -
men te fa lan do. A Go ver na do ra Ro se a na Sar ney é só-
cia de uma em pre sa e tem di re i to a fó rum es pe ci al,
em fun ção do car go que exer ce. Essa é uma ques tão
ju rí di ca. A ques tão que abor do é re la ti va ao com pro -
va do en vol vi men to do Pre si den te da Re pú bli ca, que
re ce beu in for ma ções so bre como es ta va sen do exe-
cu ta do o man da do ju di ci al, so bre como es ta va sen do
a apre en são de do cu men tos na em pre sa em São
Luís do Ma ra nhão. 

Então, cabe ao Pre si den te da Re pú bli ca dar
uma sa tis fa ção à po pu la ção. V. Exª tem que en ten der
isso. Não po de mos ace i tar que um Pre si den te da Re-
pú bli ca te nha en vol vi men to com man da dos ju di ci a is.
O man da do ju di ci al foi cum pri do por de ter mi na ção da
ju í za do To can tins. Então, por que o cum pri men to do
man da do foi acom pa nha do pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca e pelo Mi nis tro da Jus ti ça? Esse é o meu ques ti -
o na men to. 

Não es tou de fen den do pri vi lé gi os para quem
quer que seja. Aliás, a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney
tem co lo ca do com mu i ta fir me za – on tem, afir ma va
isto na te le vi são – que é a ma i or in te res sa da em que
os fa tos se jam apu ra dos com pro fun di da de. S. Exª
sabe que, se as sim não o fi zes se, es ta ria pre ju di ca da
a sua can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

Re i te ro mi nha es tra nhe za pelo fato de que um
man da do ju di ci al te nha sido acom pa nha do tão aten-
ta men te pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Car los Wil son, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Com
mu i to pra zer, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fe li ci to V.
Exª pela com pe tên cia e pela dis po si ção de tra zer
esse as sun to ao de ba te no Se na do Fe de ral. La men -
ta vel men te, em di ver sas oca siões, esta Casa fin ge
que não vê pro ble mas mu i to gra ves, que atin gem, in-
clu si ve, a pró pria ima gem da ins ti tu i ção. Esta mos vi-
ven do uma si tu a ção pro fun da men te sig ni fi ca ti va. É
cla ro que, num país como o Bra sil, em que pou cas co-
i sas são le va das a sé rio, em que os can di da tos men-
tem to dos os dias, não se pode di zer que men tir é co i -
sa gra ve, mas esse é um fato ex cep ci o nal. A per gun ta
é mu i to sim ples: qual o mo ti vo para uma au to ri da de
po li ci al en vi ar um fax ao Pre si den te da Re pú bli ca?
Hou ve uma de ci são ju di ci al, que foi cum pri da pela Po-
lí cia Fe de ral. O Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral mes mo afir mou que não en ten de a ra zão pela
qual o de le ga do man dou o fax para o Pre si den te da
Re pú bli ca. Não ti nha por que fazê-lo. De ve ria co mu ni -
car o fato ao juiz e ao seu su pe ri or na Po lí cia Fe de ral,
e não ao Pre si den te da Re pú bli ca. E en vi ou um fax
que ter mi na com a se guin te fra se: ”a ope ra ção foi
bem-su ce di da“. Por que en vi ar um fax ao Pre si den te
da Re pú bli ca di zen do que a ope ra ção teve êxi to? O
que ele de ve ria di zer se ria: ”Cum pri mos a mis são, a
mis são foi exe cu ta da“. Ora, o ”bem-su ce di da“ é sur-
pre en den te. A ques tão se guin te é ain da mais gra ve: é
sa ber se o Pre si den te da Re pú bli ca sou be do que es-
ta va acon te cen do no Ma ra nhão pelo fax. É sa ber se,
quan do o Pre si den te da Re pú bli ca de cla rou à im pren -
sa que não sa bia de nada, Sua Exce lên cia já ti nha co-
nhe ci men to dos fa tos. Essa ques tão é mu i to sé ria,
por que, se o fax che gou  se gun do pa re ce ao Jor nal
do Bra sil , se Sua Exce lên cia ti nha co nhe ci men to do
fax quan do fa lou in clu si ve com as au to ri da des do
PFL, e dis se que não sa bia – ”Vou ver“ , se isso acon-
te ceu, o Pre si den te men tiu para a so ci e da de. E foi
uma men ti ra igual a essa que le vou o Pre si den te Ni-
xon a re nun ci ar. No cé le bre caso Wa ter ga te, Ni xon
man dou fa zer as gra va ções na sede do Par ti do De-
mo cra ta  por isso o nome Wa ter ga te, que é o nome do
edi fí cio – e foi cas sa do não por ou tra ra zão; foi cas sa -
do por que de cla rou fir me men te que não sa bia. Ele
dis se que não sa bia e, no an da men to do pro ces so, a
co mis são fe i ta para in ves ti gá-lo no Con gres so Na ci o -
nal des co briu que ele sa bia. Che gou uma fita lá que
de mons trou não só que ele sa bia como ti nha man da -
do. Com essa men ti ra, veio o pro ces so de im pe ach -
ment. Para es ca par des se pro ces so, o Pre si den te Ni-
xon re nun ci ou. Por uma men ti ra! Não es tou fa lan do
em im pe ach ment, em re nún cia, nem em co i sa ne-
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nhu ma. Estou fa lan do da im por tân cia e do sig ni fi ca do
de se sa ber se o Pre si den te da Re pú bli ca sa bia ou
não dos fa tos quan do fa lou à Na ção. Em pri me i ro lu-
gar – re pi to , é mu i to es tra nho uma au to ri da de po li ci al
di ri gir-se ao Pa lá cio da Alvo ra da  não foi nem ao Pa lá -
cio do Pla nal to  por meio de um fax es pe ci al. Tan to no
Pa lá cio da Alvo ra da quan to no Pa lá cio do Pla nal to, há
vá ri os nú me ros de fax; mas um de les é co nhe ci do por
pou cas pes so as e só é uti li za do quan do se tra ta de
as sun to a ser le va do ime di a ta men te ao co nhe ci men -
to do Pre si den te. E foi esse o nú me ro uti li za do pela
au to ri da de po li ci al para co mu ni car o êxi to da ope ra -
ção. Se isso é ver da de, se o Pre si den te sa bia an tes
de fa lar, é uma fal ta gra ve. E este Se na do deve to mar
pro vi dên ci as nes se sen ti do. Tam bém que ro di zer que,
como V. Exª bem diz, não es tou fa zen do ju í zo de va lor
em re la ção ao que acon te ceu. Com toda a sin ce ri da -
de, di ria que eu, como Pre si den te da Re pú bli ca, con-
si de ra ria nor mal o fato de um juiz man dar fa zer uma
in ves ti ga ção, e a Po lí cia Fe de ral exe cu tá-la con tra
Go ver na dor, con tra Mi nis tro, con tra Pre si den te, con-
tra meu fi lho, con tra quem quer que seja. Isso de ve ria
ser ro ti na e de ve ria me re cer apla u sos. Mas só não
me re ce apla u sos por que essa não foi a ro ti na do Go-
ver no Fer nan do Hen ri que, não foi a tra di ção do seu
Go ver no. Sem pre que pôde, o Pre si den te da Re pú bli -
ca bus cou es con der as di ver sas de nún ci as de cor rup -
ção, de co i sas gra ves. Tal foi o caso Edu ar do Jor ge,
em que o Go ver no fez tudo o que po dia e o que não
po dia, in clu si ve no Con gres so, para es con der os fa-
tos. Tam bém esse foi o caso da CPI pe di da por mim
para in ves ti gar os cor rup tos, de po is da CPI do Impe-
ach ment e da CPI dos Anões do Orça men to: o Pre si -
den te da Re pú bli ca de ter mi nou aos Par la men ta res
do PSDB e do PFL, na Câ ma ra e no Se na do, que ti-
nham as si na do o re que ri men to para ins ta la ção da
CPI, ga ran tin do a ma i o ria, que re ti ras sem suas as si -
na tu ras. Da mes ma for ma, no caso do es cân da lo da
re e le i ção, quan do foi pro va do, por meio de gra va ções, 
que Par la men ta res re ce be ram cer ca de R$200 mil
para vo ta rem fa vo ra vel men te, o Go ver no bo i co tou,
não de i xou que a ques tão ti ves se an da men to. Vol to a
re pe tir: o que cha ma aten ção não é o fato de o juiz de-
ter mi nar, e a Po lí cia in ves ti gar. Isso é ab so lu ta men te
nor mal! Fi ze ram o que ti nham que fa zer! O anor mal é
que o Go ver no Fer nan do Hen ri que não tem a tra di ção 
de per mi tir isso. E fica a per gun ta, uma per gun ta mu i -
to gra ve: será que, se o PFL não ti ves se in sis ti do, se a
Ro se a na ti ves se de sis ti do de sua can di da tu ra à Pre-
si dên cia da Re pú bli ca e ti ves se ace i to ser Vice-Pre si -
den te na cha pa do Ser ra, e, a essa al tu ra, es ti ves se
em ple na cam pa nha a do bra di nha Ser ra-Ro se a na,

essa ope ra ção te ria sa í do, isso te ria acon te ci do?
Essa é a per gun ta que fica e que me re ce res pos ta.
Obri ga do a V. Exª.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Se na -
dor Pe dro Si mon, é sem pre mu i to bom ser apar te a do
por V. Exª, em ra zão do bri lho de suas ob ser va ções,
sem pre mu i to pre ci sas. Ouvi aten ta men te todo o seu
apar te e de te nho-me no fi nal de suas pon de ra ções:
será que, se ti ves se exis ti do essa com po si ção en tre o
PSDB e o PFL, se a Go ver na do ra Ro se a na ti ves se
ace i ta do com por a cha pa com o nos so co le ga e
ex-Mi nis tro da Sa ú de José Ser ra, a em pre sa Lu nus
es ta ria sen do in ves ti ga da? Essa é uma per gun ta que
está sen do fe i ta no País in te i ro.

Para con clu ir o meu dis cur so, tam bém que ro de-
i xar essa per gun ta e afir mar que men tir é su fi ci en te
para se per der o man da to. Nes ta Casa, por exem plo,
dois co le gas nos sos, Se na do res, fo ram obri ga dos a
re nun ci ar aos seus man da tos por que fal ta ram com a
ver da de.

Não es tou aqui a pre gar a re nún cia ou o im pe -
ach ment do Pre si den te Fer nan do Hen ri que; mas fi-
ca rá mal o Pre si den te Fer nan do Hen ri que se ter mi nar 
o seu Go ver no sob a sus pe i ta de ter men ti do à Na ção
e de ter par ti ci pa do des sa ope ra ção.

Ouço no va men te o Se na dor Pe dro Si mon, pe-
din do des cul pas ao Sr. Pre si den te da Mesa.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – V. Exª lem bra
um fato mu i to im por tan te: a cas sa ção do Se na dor de
Bra sí lia.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sim, o
Se na dor Luiz Este vão.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Di zem que
ele é uma das pes so as mais ri cas de Bra sí lia. A cas-
sa ção dele ocor reu por quê?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Por que
men tiu.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Foi cas sa do
por que, em seu de po i men to pe ran te a Co mis são,
quan do lhe per gun ta ram qual era o en vol vi men to dele
com a fir ma que es ta va cons tru in do o pré dio do Tri bu -
nal Re gi o nal do Tra ba lho de São Pa u lo...

O SR. CARLOS WILSON (PTB  PE) – Que era a
cons tru to ra Ikal...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Di ga mos que
ele te nha res pon di do: ”Fo ram R$8 mi lhões ou R$10
mi lhões“. Tudo bem, es ta va fe i ta a de cla ra ção dele.
Mas, na in ves ti ga ção, nos li vros, nas con tas, nos nú-
me ros, em vez de R$8 mi lhões, eram R$90 mi lhões.
Este foi o mo ti vo da cas sa ção dele: ele men tiu. Não foi
pela dí vi da que foi cas sa do. Aliás, não tí nha mos nem
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com pe tên cia para ana li sar os fa tos sob esse pris ma.
O pro ble ma da dí vi da ou da ine xis tên cia dela se ria
ques tão do Ju di ciá rio, e não ha via ne nhu ma CPI para
in ves ti gar essa ques tão. O que acon te ceu? Ele men-
tiu. Dis se que ne go ci ou R$8 mi lhões, mas ti nha ne go -
ci a do R$80 mi lhões. Com base nes sa men ti ra, seu
man da to foi cas sa do.

O SR. CARLOS WILSON (PTB  PE) – Exa ta -
men te, Se na dor Pe dro Si mon. É mu i to bom V.Exª afir-
mar que a men ti ra é a gran de in da ga ção do povo bra-
si le i ro. ”Hou ve ou não a par ti ci pa ção do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que? Sua Exce lên cia men tiu ou não
pe ran te o povo bra si le i ro?“

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

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Cân di do. (Pa-
u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si-
mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB  RS. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, lon ge, mu i to lon ge de
mim fa zer um ju í zo de fi ni ti vo so bre o Pre si den te da
Re pú bli ca e so bre esse epi só dio  que deve ser ana li -
sa do, dis cu ti do, es cla re ci do.

Admi ro, no pro nun ci a men to do Se na dor Car los
Wil son, a co ra gem de tra zer o as sun to ao de ba te, por-
que o nor mal, nes ses ca sos, se ria o epi só dio mor rer,
si len ci ar, se ria nin guém fa lar so bre o fato. E é por que
não fa la mos nos ca sos que en vol vem uma pes soa im-
por tan te – Pre si den te, Mi nis tro, etc – que as co i sas
acon te cem. 

Esta Casa se omi te sem pre quan do o as sun to é
mu i to sé rio, sem pre que o as sun to é mu i to gra ve.

Por isso, Sr. Pre si den te, de fen do que essa ques-
tão tem que ser es cla re ci da. O Pre si den te do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, a mais alta au to ri da de Ju di ciá ria
des te País, dis se pela im pren sa que não en ten dia por
que aque le de le ga do ha via en vi a do o fax para o Pre-
si den te, que não de ve ria tê-lo man da do e que não ha-
via ra zão para isso. Ele te ria que se re por tar ao seu
su pe ri or po li ci al e à au to ri da de ju di ciá ria a quem a
ques tão es ta va sen do di ri gi da.

Estou acom pa nhan do aten ta men te os fa tos.
Não sei res pon der se o Pre si den te sa bia ou não,
quan do fa lou; se Sua Exce lên cia re ce beu o te le fo ne -
ma do Se na dor Bor nha u sen e, en tão, foi pro cu rar sa-
ber do que se tra ta va. Não te nho ne nhu ma in for ma -
ção nes se sen ti do, ne nhum fax de Sua Exce lên cia en-
de re ça do ao de le ga do. Não há, até ago ra, ne nhu ma
in for ma ção so bre te le fo ne ma ou so bre al gum emis sá -

rio que te nha fe i to isso. Não se sabe se o de le ga do
en vi ou o fax ao Pre si den te da Re pú bli ca res pon den -
do à con sul ta ou já fa zia par te do es que ma que o de-
le ga do fa ria o le van ta men to, a pes qui sa, o tra ba lho
que te ria que fa zer e co mu ni ca ria o re sul ta do ao Pre-
si den te, di zen do que a ope ra ção ti nha sido ter mi na da
com êxi to.

Eu não en ten do o por quê de um de le ga do di zer
ao Pre si den te da Re pú bli ca que uma ope ra ção como
essa ter mi nou com êxi to. Mas eu es pe ro, com ex pec -
ta ti va, a res pos ta. Cre io que te mos o di re i to de es pe -
rar a res pos ta.

Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na em uma si-
tu a ção ori gi nal: o meu Par ti do está, nes te mo men to,
re a li zan do uma con ven ção no Au di tó rio Pe trô nio Por-
tel la. E es tou aqui nes ta tri bu na fa lan do so bre o meu
Par ti do.

Re pa rem a luta e o es for ço do PFL para ter o
seu can di da to. Quem ima gi na ria, a um tem po atrás,
que o PFL te ria can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca? 
Sem pre se ima gi nou que o PFL, pelo seu es ti lo, pela
sua ca rac te rís ti ca, era um par ti do ali a do do Go ver no,
do PSDB, e que com po ria, com a ma i or tran qüi li da de,
uma can di da tu ra a Vice. De re pen te, o PFL en ten deu
que ti nha o di re i to de cres cer, de avan çar, de ex por as
suas idéi as e ter o seu pró prio can di da to. O que é ab-
so lu ta men te le gí ti mo, diga-se de pas sa gem.

Olha va-se para o PFL e per gun ta va-se quem
se ria o seu can di da to. O Anto nio Car los Ma ga lhães?
Mas hou ve aque le in ci den te aqui no Se na do. E tam-
bém sabe-se que o es ti lo dele é mu i to com pli ca do
para uma can di da tu ra à Pre si dên cia. O Mar co Ma ci -
el? Não faz o es ti lo de S. Exª ser can di da to con tra o
Go ver no, ain da que fos se um can di da to da ali an ça de
todo mun do. Se ria um gran de nome, que te ria con di -
ções de pro mo ver uma ali an ça do PSDB com o PFL.
Mas um can di da to de opo si ção ao PSDB não se ria
ele. O Go ver na dor do Pa ra ná? Ele já es te ve com o
seu pres tí gio lá em cima, mas, com todo o res pe i to - a
po lí ti ca é as sim: às ve zes, se está lá em cima; em ou-
tras, se está lá em ba i xo -, hoje, o pres tí gio dele é re la -
ti vo.

Fo ram bus car quem nin guém ima gi na va: uma
mu lher, lá do Ma ra nhão. Um Esta do que deu um Pre-
si den te da Re pú bli ca por aca so, que foi o José Sar-
ney, como Vice do Tan cre do Ne ves. O Ma ra nhão
apre sen ta uma can di da tu ra: uma mu lher, que me re ce 
res pe i to.

E o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro? É um Par ti do
mu i to pe que no e que de i xou o PT e o PDT ma go a dos
por que re sol veu lan çar um can di da to pró prio – o Go-
ver na dor Ga ro ti nho. E aí está o ve lho Mi guel Arra es,
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Pre si den te do Par ti do, de fen den do a can di da tu ra de
Ga ro ti nho e acre di tan do que che gou o mo men to de o
Par ti do So ci a lis ta ter o seu can di da to. Está aí o Ga ro -
ti nho em ple na cam pa nha.

Há ain da os ou tros par ti dos: PDT, PPS e PTB,
que se ali a ram. O PTB, tra di ci o nal ali a do do Go ver no,
e o PDT, tra di ci o nal ali a do do PT, re ú nem-se e apre-
sen tam uma can di da tu ra: Ciro Go mes.

Então, te mos o Ciro Go mes; o Ga ro ti nho; a Ro-
se a na; o PSDB com o José Ser ra e o PT – é cla ro –
com seu Lula. O qua dro está de fi ni do, ab so lu ta men te
de fi ni do. 

So bra o PMDB. De to dos os par ti dos que es tão
aí, é o úni co que fez uma con ven ção na ci o nal, a que
teve mais quo rum na his tó ria do PMDB. E, numa vo-
ta ção se cre ta, 98,7% dos con ven ci o na is dis se ram
que que rem can di da tu ra pró pria.

Du vi do que nes sa con ven ção - que não sei se
vale ou não, se de ve ria ser re a li za da ou não – o
PMDB apro ve uma tese con tra a can di da tu ra pró pria.
O PMDB tem a de ci são ab so lu ta de can di da tu ra pró-
pria. O PSDB pode, de re pen te, con cor dar em dar o
vice; o PTB, o PDT, o PFL po dem con cor dar em dar o
vice, mas o PMDB não pode, por que tem que ter can-
di da to a Pre si den te, pois as sim de ci diu a Con ven ção.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) - Pois não.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª faz um
dis cur so que, na ver da de, é um re la to his tó ri co dos fa-
tos po lí ti cos con tem po râ ne os. Não de se jo, de ne-
nhum modo, con tes tar V. Exª, até por que este é o seu
pen sa men to e, a meu ver, está cor re to na sua aná li se. 
De se jo ape nas adi tar al gu mas in for ma ções a res pe i to 
do meu Par ti do, o PFL. Em ver da de, Se na dor Pe dro
Si mon, o PFL não nas ceu para ser um par ti do se cun -
dá rio, e sim, para ter uma atu a ção ati va, pre sen te e de
pri me i ra li nha, sem pre que pos sí vel. Ele é um par ti do
prag má ti co. O PFL não de se ja ter um can di da to para
ter um can di da to. E, sim, para com pe tir, com toda a
pos si bi li da de de ven cer. Ve ja mos o que acon te ceu
com esse par ti do já a par tir do seu nas ci men to. ”Ele
nas ceu de um ato de co ra gem“- como di zia re cen te -
men te Mar con des Ga de lha -, no ins tan te em que se
re ti ra va a Re vo lu ção e as su mia a Pre si dên cia da Re-
pú bli ca, ou es ta va pres tes a as su mir, um cor re li gi o ná -
rio de V. Exª, de pri me i ra gran de za, que era Tan cre do
Ne ves. O PFL foi, en tão, cri a do para aju dar nes sa
com po si ção e le var adi an te a mis são de res ta u rar e
con so li dar o re gi me de mo crá ti co em nos so País. No

pas so se guin te, o PFL teve can di da to à Pre si dên cia
da Re pú bli ca, que foi o Dr. Au re li a no Cha ves.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sim.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – S. Exª foi can-
di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, não teve su ces so,
mas o Par ti do ca mi nhou com S. Exª, um ho mem hon-
ra do, sé rio e de gran de pos tu ra po lí ti ca em nos so
País. No man da to se guin te, o PFL não ti nha con di -
ções de ele ger o seu can di da to. Em se gui da, veio a
ele i ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
com quem o PFL se ali ou e fez o Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca. Já para a su ces são de Fer nan do Hen ri que 
Car do so, nós ha vía mos pre pa ra do um nome de gran-
de di men são, que era o Dr. Luís Edu ar do Ma ga lhães,
que, in fe liz men te, teve o aci den te que nós co nhe ce -
mos e a Na ção per deu esse gran de Lí der. Logo de po -
is, o Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do, no iní cio do ano
pas sa do, re u niu-se e lan çou um pré-can di da to, que
era o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, à Pre si dên cia da
Re pú bli ca. De po is, veio o nome da Ro se a na, que se
pro je tou mu i to mais do que o dele. Com isso, es tou
ape nas di zen do que o PFL sem pre pen sou em ser
Go ver no, em as su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca,
como de vem pen sar to dos os Par ti dos. Por tan to, o
meu Par ti do não é um par ti do que nas ceu para ser
se cun dá rio e, sim, para ser pri me i ro, tan to quan to
pos sí vel. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Re ce bo
com mu i ta sa tis fa ção o apar te de V. Exª.

O PFL não nas ceu para ser se cun dá rio. Há Lí-
de res no PMDB que pen sam que o Par ti do nas ceu
para ser se cun dá rio. Há Lí de res no PMDB que não re-
pe tem o dis cur so de V. Exª, por que, para eles, o
PMDB nas ceu para ser se cun dá rio. 

Estou fa zen do este dis cur so para tor nar-se his-
tó ri co, por que ain da é tem po para o Sr. Mi chel Te mer,
para o Sr. Re nan Ca lhe i ros e para o Lí der da Câ ma ra
dos De pu ta dos. Ain da é tem po! Até o dia 10 de mar ço, 
S. Exªs po dem re gis trar um can di da to à Pre si dên cia
da Re pú bli ca para as pré vi as. S. Exªs que es co lham,
por exem plo, o Jar bas Vas con ce los, um ho mem ex-
cep ci o nal; es co lham o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que
tem ta rim ba, tem ex pe riên cia. S. Exª es ta va na Chi na
com o Col lor, quan do am bos de ci di ram que o en tão
Go ver na dor de Ala go as dis pu ta ria a Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Esco lham um nome e ve nham para as pré-
vi as com esse nome, que terá to das as con di ções de
ga nhar, e va mos tra ba lhar com o can di da to que for
es co lhi do. 

Po rém, não apre sen tar can di da to, sob o ar gu -
men to, como di zem os Lí de res e o Pre si den te da Fun-
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da ção Ulysses Gu i ma rães, de tris te atu a ção, de que o
PMDB não tem um nome, não tem his tó ria, não tem
bi o gra fia! To dos os par ti dos têm os seus no mes, me-
nos o PMDB. Não que rem o Pe dro Si mon, não será o
Pe dro Si mon; não que rem o Ita mar, não será o Ita mar; 
não que rem o Mi nis tro Jung mann, não será o Mi nis tro 
Jung mann, mas apre sen tem um nome. Po rém, di zer
que, na es tru tu ra do ma i or Par ti do do País, não há um
nome? Um Par ti do em que atu am dois ex-Pre si den -
tes da Re pú bli ca, de ze nas de ex-Go ver na do res, atu-
a is Go ver na do res, de ze nas de ex-Mi nis tros, que
exer ce ram car gos da ma i or im por tân cia! Não há ne-
nhum nome?! ”Ah, mas exis tem as pes qui sas“. Bem,
essa é uma ques tão que só pode ser le va da em con ta
por quem não tem um mí ni mo de ca pa ci da de de aná-
li se. 

Ou tro dia, ouvi o Sr. Co im bra di zer, do Insti tu to
Vox Po pu li, numa lon ga en tre vis ta que con ce deu,
que tudo o que se fala em pes qui sa, em no tí cia, em
mí dia, tudo o que se fala com re la ção aos can di da tos
não tem ma i or sig ni fi ca do, por que se tra ta do mo men -
to que es tão vi ven do; que a ava li a ção dos can di da tos
de ve rá e po de rá ser fe i ta a par tir dos es pa ços gra tu i -
tos de rá dio e te le vi são, quan do cada can di da to, no
seu es pa ço, dirá o que pen sa. De po is, virá um ou tro
can di da to e res pon de rá àque le. Nes se caso, será
para va ler. Mas, ago ra, não.

Por exem plo, atu al men te está ha ven do um en-
de u sa men to em re la ção à can di da tu ra Ser ra, que é
qual quer co i sa de es pe ta cu lar! Não há o que res pon -
der.

Eu se ria um ir res pon sá vel se es ti ves se de fen -
den do uma can di da tu ra pró pria para o PMDB, numa
hora como esta, se essa can di da tu ra ti ves se que en-
fren tar a mí dia – rá dio, jor nal e te le vi são – que não
gos ta do PMDB, que não tem sim pa tia pelo nos so
Par ti do. Se ria ri dí cu lo pro por uma guer ra de Dom Qu i -
xo te con tra mo i nhos de ven to se não hou ves se os es-
pa ços gra tu i tos. É isso o que muda. Gra ças a Deus,
exis te a cam pa nha ver da de i ra, quan do os bra si le i ros
te rão a opor tu ni da de de co nhe cer, por meio do rá dio
e da te le vi são, os can di da tos. Nes se mo men to, a can-
di da tu ra do PMDB sa i rá do tra ço e po de rá, se bus car -
mos o que de se ja mos, se mos trar mos a nos sa cara,
as nos sas pro pos tas e idéi as, con tar mos um pou co
do êxi to da nos sa bi o gra fia na his tó ria des te País e,
ba si ca men te, apre sen tar mos uma pro pos ta con cre ta
em re la ção ao que que re mos e de se ja mos. 

Será que o PMDB, o ve lho MDB não terá a res-
pos ta da so ci e da de?

É tris te ver que pes so as já es tão ne go ci an do.
Até en tão, ha via o Lí der na Câ ma ra, com o Ser ra, e o

Lí der no Se na do, com a Ro se a na. Não sei atu al men te 
qual é a úl ti ma po si ção do Lí der no Se na do. Mas S.
Exªs fa zem isso sem au to ri da de, sem cre di bi li da de,
por que es tão afron tan do uma de ci são da con ven ção.

Fi ze mos a nos sa con ven ção no do min go pas sa -
do, e hou ve uma una ni mi da de ra di cal dos de le ga dos
pre sen tes em fa vor de uma can di da tu ra pró pria. Eles
es tão fa zen do uma ou tra ago ra, que não sei se terá
ou não quo rum, nem sei por que es tão fa zen do; não
te nho a mí ni ma idéia. Mas du vi do que na con ven ção
de hoje haja al gu ma mo ção a fa vor do Sr. Ser ra, da
Srª Ro se a na ou con tra can di da tu ra pró pria. Eu os de-
sa fio a apre sen tar e vo tar uma mo ção. E, lá, só há
pes so as li ga das a eles.

De vem ha ver mo ção e can di da tu ra pró pria, por-
que as ba ses e o Par ti do que rem isso, por que essa é
a mis são, é a res pon sa bi li da de do nos so Par ti do.

Se o pró prio PFL se achou com au to ri da de e no
di re i to de sair do Go ver no, cum prin do a sua mis são
no Go ver no Fer nan do Hen ri que e es ti lhan do o seu
ca mi nho, o que obri ga o PMDB a con ti nu ar no Go ver -
no que aí está? Onde está es cri to que o PMDB tem a
obri ga ção de apo i ar o can di da to do PSDB?

Se o Pre si den te Fer nan do Hen ri que ti ves se tido
a com pe tên cia de cha mar o PFL, o PSDB, o PMDB, o
PTB e o PPB e os Par ti dos que com põem a sua base,
con for me pro pos ta do Se na dor Bor ha u sen, dis cu ti ría -
mos o as sun to, fa ría mos uma aná li se, um es tu do e,
em ju nho, ve ri fi ca ría mos qual dos can di da tos con ti nu -
a ria no ple i to. Nes se caso, ha ve ria ló gi ca, o as sun to
me re ce ria com pre en são e po de ría mos dis cu tir se
con ti nu a ría mos ou não, mas o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que não fez isso. O PSDB mos trou o seu can di -
da to. ”Qu e ro este e pron to“! É um di re i to que ele tem,
um di re i to le gí ti mo. 

Nin guém tira do PSDB o di re i to de que rer in di car 
o seu can di da to, mas, no ins tan te em que ele to mou
essa de ci são por con ta pró pria, se guiu o seu ca mi nho 
e per mi tiu que o PFL se guis se, como está fa zen do, o
dele. Per mi tiu até que o PPB – não sei até que pon to
–- se guis se o seu ca mi nho e apre sen tas se a can di da -
tu ra de Pra ti ni de Mo ra es; e per mi tiu que o PTB aban-
do nas se o Go ver no e apo i as se a can di da tu ra de Ciro
Go mes. 

Ape nas o PMDB e os seus Lí de res en ten dem
que não po dem de i xar meia dú zia de car gos. O PFL
de i xou os mi nis té ri os. O Sr. Su as su na está lá, in di ca -
do não sei por quem, por que o Pre si den te do Par ti do
dis se que não o in di cou. A Ban ca da nun ca se re u niu
para in di cá-lo. Foi uma in di ca ção do Lí der Re nan Ca-
lhe i ros, e te nho dito que o Sr. Su as su na é da cota pes-
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so al do Pre si den te, e não o re pre sen tan te de um par-
ti do.

Fa rei um ape lo para o Sr. Mi chel Te mer: re ú na
os seus par ti dá ri os e lan ce uma can di da tu ra. S. Exª
pró prio é um belo can di da to. O Mi chel é um be lís si mo
can di da to! O Jar bas é um ex cep ci o nal can di da to. O
Pre si den te do Se na do é um gran de can di da to, tem to-
das as cre den ci a is, tem toda a au to ri da de. Foi Go ver -
na dor, Se na dor, Pre si den te do Con gres so Na ci o nal;
por que não a sua can di da tu ra? Se o PFL foi bus car,
no Ma ra nhão, uma can di da tu ra, por que o PMDB não
vai bus car, no Mato Gros so do Sul, um nome com a
cre di bi li da de e a res pe i ta bi li da de do Pre si den te do
Se na do? Apre sen te uma can di da tu ra. Mas di zer, com
a ma i or tran qüi li da de, que os can di da tos do PMDB
não de co la ram, como na re u nião no apar ta men to do
Se na dor Su as su na, onde fo mos bus car um diá lo go
de fran que za. A Exe cu ti va se re u niu e, lá, al guns dis-
se ram: ”Nós éra mos fa vo rá ve is à can di da tu ra, mas
ela não des lan chou.“ Ora, Sr. Pre si den te, só va mos
po der des lan char no mo men to em que ti ver mos o
nos so can di da to, este re pre sen tar o Par ti do, ti ver o
pro gra ma, le van tá-lo e levá-lo para a so ci e da de.

Fico con do í do quan do vejo lí de res im por tan tes
e ilus tres abra ça rem essa tese. Alguns têm in te res ses 
re gi o na is, como no caso do Lí der na Ba hia, que tem
mu i to in te res se em fi car com o PSDB e apo i ar o seu
can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, que, tal vez,
até apóie o can di da to do PMDB ao Go ver no do Esta-
do, e en fren tar com um pou co mais de for ça o Sr.
Anto nio Car los. 

Alguns têm a si tu a ção lo cal: ”Por que que ro ele-
ger-me Se na dor, que ro ele ger o meu Go ver na dor e
isso é o mais im por tan te“. Mas fa zer po lí ti ca as sim?
Cus ta-me acre di tar. Ma chu ca-me ima gi nar que te-
nha mos per di do todo o ide al, toda a nos sa his tó ria e
toda a nos sa von ta de de ser.

Vai fi car nas pá gi nas da his tó ria po lí ti co-par ti dá -
ria a bi o gra fia da atu al Exe cu ti va do PMDB. O Sr. Mi-
chel Te mer, o Sr. Re nan, o ou tro ra pa zi nho, Lí der na
Câ ma ra dos De pu ta dos, e o Pre si den te da Fun da ção
vão fi car na His tó ria como as pes so as que bo i co ta -
ram o seu Par ti do, as pes so as que ti nham um car go
de man do. 

Eu po dia - eu po dia! - es tar aqui e di zer não para
a can di da tu ra pró pria: ”Te mos que apo i ar o fu la no ou
o bel tra no“. Eu ti nha esse di re i to, por que sou um Se-
na dor sim ples, não te nho au to ri da de ne nhu ma atrás
de mim. Ago ra, o Pre si den te, o Lí der da Ban ca da não
cum prir uma de ci são da con ven ção? Uma con ven ção 
em que 98,7 dis se ram que era can di da tu ra pró pria? E

S. Exªs di ze rem que não vão fa zer isso, que não que-
rem, bo i co ta rem? Tris te pa pel.

A ver da de é que se es cre veu o li vro ne gro do
PMDB nes sa ca mi nha da, e cada um terá que ser res-
pon sá vel pela sua par te. Eu, Sr. Pre si den te, não es tou 
nes sa ca mi nha da com a pre o cu pa ção de ser can di -
da to, com a va i da de de che gar a Pre si den te da Re pú -
bli ca. Na mi nha ida de, nas mi nhas cir cuns tân ci as e no
grau de aná li ses ín ti mas que ve nho fa zen do nos úl ti -
mos tem pos, a mi nha mis são é mais a de cor res pon -
der às pre ga ções da mi nha idéia e da mi nha fi lo so fia
do que a de uma ca mi nha da como essa.

Acho Ita mar mu i to mais do que eu; acho o Jar-
bas Vas con ce los, o Pre si den te do Se na do mu i to mais
do que eu. Estou nes sa bri ga bus can do a can di da tu ra 
pró pria. Entrei quan do o Ita mar che gou a sair do Par ti -
do, quan do não tí nha mos nin guém. Então, en trei e
apre sen tei a mi nha can di da tu ra. Qu an do Ita mar vol-
tou e re gis trou, fi ca mos eu e S. Exª, com o com pro -
mis so de que se não ti ves se dois não te ria pré via.
Então, man ti ve o meu nome no sen ti do de que te nha
uma pré via, mas não te nho ne nhu ma dú vi da, Sr. Pre-
si den te, de que, se o Pre si den te do Par ti do re u nir ain-
da ago ra e nos cha mar para fa zer um gran de en ten di -
men to, di zen do: ”É este aqui“, o meu nome es ta rá à
dis po si ção. Não te nho ne nhu ma pre o cu pa ção em cair
fora.

Te nho que apro ve i tar esse es pa ço de rá dio e te-
le vi são do Se na do, que é o que te nho, para cha mar a
aten ção. Sei que a nos sa TV Se na do pe ne tra no Bra-
sil in te i ro, não em to dos os la res, por que ain da não há
a pos si bi li da de de ter mos uma te le vi são aber ta, mas
sei que onde exis te chan ce, por meio de uma tv a
cabo ou de ou tras fór mu las que es tão sen do apre sen -
ta das pela nos sa te le vi são, lá es ta mos che gan do, e,
onde che ga mos, há um in te res se mu i to gran de no de-
ba te des ta Casa.

É por isso que uti li zo este es pa ço para di zer a
você que está me as sis tin do, na sua casa: se você é
pre fe i to ou ve re a dor, ou se é ami go do pre fe i to, do ve-
re a dor ou do de le ga do par ti dá rio do PMDB, você tem
obri ga ção de avi sá-los de que, no ou tro do min go, dia
17, ha ve rá uma urna em cada ca pi tal de to dos os
Esta dos bra si le i ros. Estão con vo ca dos to dos os ve re -
a do res, pre fe i tos e di ri gen tes para vo tar. Ha ve rá uma
cé du la úni ca e será es co lhi do o can di da to do PMDB à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. O PMDB fará um ple i to em
que os ve re a do res e as li de ran ças mu ni ci pa is vão es-
co lher o can di da to do Par ti do. Vo cês, que não es tão
ou vin do isso no rá dio nem le ram no jor nal, ain da não
re ce be ram ne nhu ma cir cu lar do Par ti do avi san do da
vo ta ção: ”Ve re a dor, pre pa re-se por que, no dia 17,
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terá de ir à ca pi tal es co lher o can di da to do Par ti do a
Pre si den te da Re pú bli ca.“ Ne nhu ma cir cu lar, até
hoje, che gou a ne nhum ve re a dor ou pre fe i to. Por isso,
cha mo a aten ção de ve re a do res, pre fe i tos, de le ga dos 
e mem bros de di re tó ri os do PMDB para que, no dia
17, pe guem um ôni bus, uma ca ro na e vão, da for ma
que pu de rem, à ca pi tal do seu Esta do para vo tar no
seu can di da to do PMDB à Pre si den te da Re pú bli ca.

Cla ro que pre fe ría mos que hou ves se vá ri as ur-
nas. Há Esta dos, como o Ama zo nas, em que al guns
têm que pe gar a ca noa e vi a jar por dois dias até a ca-
pi tal. De fen de mos vá ri as ur nas, mas os go ver nis tas
qui se ram as sim, e as sim será. No en tan to faço este
ape lo aos lí de res mu ni ci pa is e es ta du a is do PMDB:
dia 17, das 9 às 17 ho ras, na ca pi tal, na sede do Par ti -
do ou na Assem bléia Le gis la ti va, ha ve rá uma urna
onde de vem vo tar.

Agra de ço a to le rân cia de V. Exª, Sr. Pre si den te.
Espe ro que Deus ilu mi ne a con ven ção que se está re-
a li zan do aqui, bem como os go ver nis tas e a di re ção
par ti dá ria, para que se en con tre uma fór mu la que nos
hon re e que nos dig ni fi que.

Sr. Pre si den te, o en gra ça do nis so é que a im-
pren sa apre sen ta a mim, ao Ita mar e a ou tros como o
gru po dis si den te. Não so mos dis si den tes. So mos os
98,7 das ba ses que que rem can di da tu ra pró pria. Vi-
ve mos uma si tu a ção mu i to ori gi nal: os dis si den tes
são os Lí de res das Ban ca das. Quem está fa zen do
dis si dên cia da de ci são do Par ti do são o Pre si den te
da Fun da ção Ulysses Gu i ma rães* e os Lí de res, aqui
e na Câ ma ra. Que es ses Lí de res dis si den tes não te-
nham êxi to e que Deus os ilu mi ne na con ven ção que
está acon te cen do aqui do lado.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si-
mon, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si-
mon, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre-
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar do fato
de que uma par te do meu dis cur so ser re la ci o na da

não à mi nha po si ção de Lí der ou de Vice-Lí der do Go-
ver no no Se na do, mas, sim, à de Se na dor de Ro ra i -
ma, por con ta do an da men to dos as sun tos tra ta dos
nes te ple ná rio, pre ten do di vi dir meu pro nun ci a men to
em três as pec tos dis tin tos: um, como Se na dor de Ro-
ra i ma e dois, como Lí der do Go ver no. 

Co me ça rei pe los as pec tos mais tran qüi los ou
mais ale gres, fa lan do como Se na dor de Ro ra i ma.
Pre pa rei dis cur so res sal tan do o avan ço, o tra ba lho,
as re a li za ções e o re co nhe ci men to à mu lher. 

Sr. Pre si den te, des de 1908, quan do, em Nova
Ior que, ocor re ram fa tos que le va ram à mor te mu i tas
mu lhe res em uma fá bri ca de te ci dos, co me mo ra-se o
Dia Inter na ci o nal da Mu lher. 

Sr. Pre si den te, aqui, no Con gres so Na ci o nal so-
mos tes te mu nhas des sa evo lu ção. As mu lhe res cres-
ce ram, ocu pa ram es pa ço e têm dado sua con tri bu i -
ção em im por tan tes seg men tos do País.

Por tan to, ao fa zer este re gis tro, apla u do as mu-
lhe res que es tão na po lí ti ca - e aqui faço um re gis tro
es pe ci al à mi nha es po sa, Pre fe i ta de Boa Vis ta pela
se gun da vez, que, com com pe tên cia, se re ni da de e
mu i to tra ba lho, tem trans for ma do a nos sa ci da de.
Apla u do as que es tão nas Se cre ta ri as de Esta dos e
Mu ni cí pi os, as que são Go ver na do ras – abro um pa-
rên te se aqui para ci tar a Go ver na do ra Ro se a na Sar-
ney, que pas sa por mo men tos de di fi cul da des por
con ta do pro ces so ele i to ral. Enfim, o meu apla u so a
to das as mu lhe res que, com co ra gem e en fren tan do
todo o tipo de dis cri mi na ção, têm atu a do e ven ci do
em to das as áre as pro fis si o na is. 

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª a trans cri ção do
meu dis cur so nos Ana is do Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, há ou tros dois as sun tos que tra-
ta rei des ta tri bu na - e ago ra falo como Lí der do Go ver -
no. O pri me i ro de les re fe re-se a um re co nhe ci men to,
que que ro aqui re gis trar. É com pe sar que, com a vol-
ta do Se na dor José Jor ge, que tam bém é um gran de
ami go, es ta mos per den do, pelo me nos pro vi so ri a -
men te, o tra ba lho, a sim pli ci da de e a ami za de do Se-
na dor José Co e lho.

Sr. Pre si den te, não obs tan te o fato de o Se na dor 
José Co e lho ter pas sa do pou co tem po nes ta Casa, S.
Exª mar cou sua po si ção em de fe sa do Nor des te e, de
ma ne i ra se re na, tra tou de as sun tos na ci o na is e con-
tri bu iu, e mu i to, com o Go ver no, com o País e com a
Li de ran ça do Go ver no. 

Por tudo isso, faço aqui esse re co nhe ci men to e
apla u do o Se na dor José Co e lho pela ges tão, di zen do
a S. Exª que a sua con tri bu i ção foi im por tan te, es pe ci -
al men te para mim, nos mo men tos em que S. Exª apo-
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i ou os ple i tos do Go ver no, com mu i to com pro mis so,
para aju dar o Bra sil.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ – (Blo co/PSDB – RR) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Asso cio-me a
V. Exª na ho me na gem ao Se na dor José Co e lho. Tra-
ta-se re al men te de um ho mem lha no, cor re to, de uma
ami za de am pla, lar ga e que, las ti ma vel men te, tem
que de i xar o Se na do. De i xa rá o Se na do com mu i tas
sa u da des de nós to dos. 

O SR. ROMERO JUCÁ – (Blo co/PSDB – RR) –
Agra de ço ao Vice-Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se-
na dor Edi son Lo bão, mem bro do PFL, Par ti do ao qual
tam bém per ten ce o Se na dor José Coê lho.

Tem ra zão V. Exª, Se na dor Edi son Lo bão, ao di-
zer que S. Exª ca ti vou a to dos, in clu si ve aos que não o
co nhe cia. Co nhe ço o Se na dor José Co e lho há tem-
pos. Co nhe ci-o em Per nam bu co, e des de en tão o ad-
mi ro pela sua se re ni da de, sua for ma sim ples, mas ob-
je ti va e di re ta, de atu ar nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, o ter ce i ro as sun to diz res pe i to,
in fe liz men te, a dis cur sos pro fe ri dos nes ta Casa pe los
Se na do res Car los Wil son e Pe dro Si mon.

Sr. Pre si den te, não vou ace i tar pro vo ca ções.
Não es ta mos aqui para re ta li ar ou para, de cer ta for-
ma, am pli ar en fren ta men tos des ne ces sá rio e que, na
mi nha opi nião, nem de ve ri am ter ha vi do. Qu e ro ape-
nas, como Lí der do Go ver no, re gis trar no va men te a
po si ção do Go ver no quan to ao fato la men tá vel ocor ri -
do no Ma ra nhão. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em
nota, on tem, foi mu i to cla ro ao re gis trar que não ti nha
to ma do co nhe ci men to do fato, e que, ao fazê-lo por
in ter mé dio do Se na dor Jor ge Bor nha u sen e da Go-
ver na do ra Ro se a na Sar ney, en trou em con ta to com a
má qui na do Go ver no para sa ber o que ha via acon te -
ci do. Sua Exce lên cia re ce beu o fax no Pa lá cio da
Alvo ra da por que se en con tra va lá. Caso es ti ves se no
Pa lá cio do Pla nal to o fax te ria sido en vi a do para lá.
Estão que ren do ver chi fre em ca be ça de vaca ou em
ca be ça de ca va lo. Re pi to: Sua Exce lên cia re ce beu
um fax com in for ma ções do man da do e, a par tir daí,
pe diu in for ma ções e as re pas sou a quem de di re i to.
Foi isso que acon te ceu. É la men tá vel que isso te nha
ocor ri do da for ma como ocor reu no Ma ra nhão? É la-
men tá vel. Enten de mos que a Go ver na do ra Ro se a na
Sar ney não me re ce esse tipo de tra ta men to. No en-
tan to, to mar um fato iso la do, es pe cí fi co, de uma de ci -
são ju di ci al fe de ral, de uma pro pos ta do Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral no cum pri men to da Cons ti tu i ção e
pe gar ca ro na, acen tu an do – re fi ro-me não ao PFL,
mas aos ou tros par ti dos que têm can di da to à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca - uma bri ga que não deve exis tir

não é di re i to. Espe ra mos que a bri ga nem exis ta. Se
hou ver dis pu ta ele i to ral no pri me i ro tur no, mu i to bem,
va mos dis pu tar de for ma ci vi li za da, dis cu tin do pro-
pos tas. No se gun do tur no, o com pro mis so com o Bra-
sil vai pre va le cer, e es ta re mos jun tos para não de i xar
o Bra sil se trans for mar numa Argen ti na. Re pi to: trans-
for mar um fato iso la do, que não teve a par ti ci pa ção do
Go ver no, em um fato po lí ti co, ele i to ral, que pro cu ra
des gas tar a fi gu ra de es ta dis ta do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so ou a fi gu ra do can di da to a Pre-
si den te pelo PSDB, Se na dor José Ser ra, é algo com o
que não po de mos con cor dar. Não pelo fato de o Se-
na dor José Ser ra ser um gran de can di da to. Não. Mas
por que não é ver da de. Sim ples men te não é ver da de! 

La men to ver can di da tos a Pre si den te da Re pú -
bli ca pela Opo si ção, fa lan do em CPI, em fax, em im-
pe ach ment. Esse dis cur so, na ver da de, não é con di -
zen te com a re a li da de po lí ti ca do Bra sil, nem com a
re a li da de dos fa tos. Te mos que ter se ri e da de para se-
pa rar as ques tões. O Go ver no não teve en vol vi men to
nes se pro ces so. A ques tão ele i to ral deve ser co lo ca -
da em alto ní vel. Qu e re mos am pli ar o de ba te para que
os te mas im por tan tes para o País se jam tra ta dos.
Não de ve mos tra tar de acu sa ções le vi a nas, de po si -
ções que pos sam le var ao ra di ca lis mo, que não in te -
res sa ao Bra sil, ao PFL ou ao PSDB. Res pe i ta mos
mu i to o PFL, que deu, e con ti nua dan do, uma con tri -
bu i ção im por tan te ao País, não res ta dú vi da. É um
par ce i ro das ele i ções e da go ver na bi li da de. Avan ça -
mos jun tos com o PFL, con du zi dos, sim, pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que, do PSDB, mas numa ali an -
ça, PSDB, PFL, PMDB, PPB e o pró prio PTB. Por tan -
to, te mos uma di re ção a se guir, que não pode ser em-
bo ta da por con ta de uma dis pu ta que deve ser fe i ta de
for ma leal e de mo crá ti ca.

Espe ro que es ses in fe li zes acon te ci men tos não
le vem o País para um lado que não é aque le onde
pre ci sa es tar. Te nho a cer te za de que o PFL, até pela
nota e pela po si ção que to mou o seu Pre si den te e to-
dos os seus mem bros, tem res pon sa bi li da de com
País e con ti nu a rá atu an do não só nes ta Casa, mas
tam bém na Câ ma ra dos De pu ta dos e nos Esta dos,
de for ma a con ti nu ar le van do o Bra sil para o ca mi nho
que to dos que re mos.

Re pu dio as de cla ra ções do Se na dor Car los Wil-
son e al gu mas in si nu a ções do Se na dor Pe dro Si mon
no sen ti do de que o Go ver no es ta ria por trás des se
fato que la men ta vel men te ocor reu no Ma ra nhão.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que, vol to a di zer,
foi mu i to cla ro em sua nota, es cla re cen do a po si ção
do Go ver no. 

Por tan to, não res tam dú vi das so bre esse as sun -
to. É im por tan te que ago ra se vire essa pá gi na e se
co me ce a dis cu tir, de um lado, as ques tões na ci o na is
e, de ou tro, uma cam pa nha ele i to ral de alto ní vel, para
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que o País pos sa con ti nu ar no rumo cer to, a fim de al-
can çar o fu tu ro que to dos os bra si le i ros es pe ram.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ROMERO
JUCÁ.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a data de 8 de
mar ço – Dia Inter na ci o nal da Mu lher – tem sua ori-
gem, como sa be mos, num epi só dio ocor ri do em
1908, em Nova Ior que, quan do vá ri as ope rá ri as da in-
dús tria têx til de Nova Ior que mor re ram que i ma das,
em in cên dio pro vo ca do na fá bri ca onde se re u ni am,
em gre ve con tra as más con di ções de tra ba lho.

Embo ra al guns es tu di o sos ques ti o nem a ve ra ci -
da de do fato, é ine gá vel que ele guar da um for te sim bo -
lis mo em re la ção à con di ção fe mi ni na, ape sar de não
as si na lar, pro pri a men te, o iní cio da luta da mu lher, a
qual tem suas ori gens em tem pos mais re mo tos.

Como anda essa luta nos dias de hoje, Se nho -
ras e Se nho res Se na do res? Os avan ços ocor ri dos
au to ri zam a que se pen se no fim do em ba te?

Olhan do para trás, po de mos cons ta tar que ob ti -
ve mos gran des con quis tas no cam po do di re i to e da
li ber da de de ex pres são. Mas, quan do olha mos para
os la dos, per ce be mos que mu i to ain da há para ser
con quis ta do. Fal ta con quis tar res pe i to. Fal ta, de for ma 
am pla, con quis tar os car gos de de ci são, seja na vida
pú bli ca, seja na em pre sa pri va da.

Sim, as mu lhe res são hoje par ce i ras da vida em-
pre sa ri al. Mas só 3% che gam ao ní vel da to ma da de de-
ci sões. E é o sexo fe mi ni no quem so fre, de sa í da, o ris co
do de sem pre go: des pe de-se 20% mais mu lhe res que
ho mens. A mu lher está nos par la men tos do mun do, mas
em me nos de 14%, no to tal, das vo zes de de pu ta dos e
se na do ras. Cla ro, a mu lher che ga a pre si den te ou pri me i -
ra-mi nis tra. Mas ape nas em oito pa í ses, en tre os 121 de
ban de i ra na ONU. Por ou tro lado, o mun do do Sé cu lo XXI
to le ra a cli to ro to mia de 115 mi lhões de me ni nas mu çul -
ma nas e o seu ba ni men to es co lar, con de nan do-as ao
anal fa be tis mo ab so lu to, para me lhor ser vir ao seu amo e
ma ri do, numa exas pe ra ção do ver sí cu lo do pro fe ta.

No Bra sil, a si tu a ção das mu lhe res no mer ca do
de tra ba lho apre sen tou uma me lho ra: a taxa de de-
sem pre go di mi nu iu e a par ce la fe mi ni na em con di -
ções vul ne rá ve is, como o tra ba lho sem car te i ra as si -
na da, foi re du zi da. No en tan to, mes mo com es sas
con quis tas, a de si gual da de en tre ho mens e mu lhe res
per ma ne ce e, em al guns ca sos, am plia-se.

Entre 1996 a 1999, o nú me ro de mu lhe res em-
pre ga das cres ceu 8,6%, pas san do de 9 mi lhões para
9,8 mi lhões. Mais de 40% de las tra ba lham, a ma i o ria
no se tor de ser vi ços, e 26% che fi am a fa mí lia; mas as
tra ba lha do ras ain da ga nham me nos que os ho mens.

Fal ta, ain da, a con quis ta, de for ma ex pres si va,
de po si ções de po der e de de ci são po lí ti ca jun to aos
po de res do Esta do. Uma úni ca Uni da de da Fe de ra -
ção é co man da da por go ver na do ra. As mu lhe res re-
pre sen tam 6,57% dos par la men ta res fe de ra is. Nos al-
tos es ca lões do Ju di ciá rio exis tem pou cas ju í zas
(uma no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, duas no Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça e duas no Tri bu nal Su pe ri or do Tra-
ba lho). Não há mu lhe res no co man do dos mi nis té ri os.

Por ou tro lado, o fe nô me no da vi o lên cia con tra a
mu lher tem gra ves e sé ri as con se qüên ci as. A cada 15
se gun dos uma mu lher é ví ti ma de vi o lên cia no Bra sil.
43% das mu lhe res bra si le i ras já so fre ram vi o lên cia fí-
si ca. 27% fo ram ví ti mas de vi o lên cia psi co ló gi ca e
13% de abu so se xu al.

É uma si tu a ção con tra di tó ria e, às ve zes, pa ra -
do xal. Embo ra pos sa mos en con trar mu lhe res no tá ve -
is em qua se to dos os cam pos da ati vi da de hu ma na e
da his tó ria bra si le i ra, a ma i o ria da po pu la ção fe mi ni na 
ain da não tem aces so aos be ne fí ci os da igual da de
de mo crá ti ca.

Entre tan to, é pre ci so ad mi tir, Se nho ras e Se-
nho res Se na do res, que se a so ci e da de não con ce deu 
às mu lhe res bra si le i ras ma i or vi si bi li da de em ter mos
quan ti ta ti vos, é por que as es tru tu ras so ci a is se mo-
vem len ta men te e ain da não ab sor ve ram as mu dan -
ças ocor ri das.

A par ti ci pa ção da mu lher não é uma ques tão
iso la da. É um in di ca dor se gu ro de trans for ma ção em
toda a so ci e da de.

Mu i to obri ga do!

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

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 61, DE 2002

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002.

Sala das Ses sões, 8 de mar ço de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to a que se re fe re o re gi me de ur gên cia, diz res-
pe i to a um pro je to de de cre to le gis la ti vo.

Dis põe o De cre to:
Art. 1º Às ele i ções ge ra is pre vis tas

para o dia 6 de ou tu bro de 2002, apli ca-se a
Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997.

Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca ao ple i to
de que tra ta o ca put, o pa rá gra fo 1º do art. 4º
da Re so lu ção nº 20.993, de 26 de fe ve re i ro
de 2002, do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

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 re que ri men to que aca ba de ser lido vai à pu-
bli ca ção e será re me ti do à de li be ra ção do Ple ná rio
opor tu na men te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
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 a V.Exª, como Lí der, por cin co mi nu tos, para
co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter-
mos do art. 14, II, ”a“, do Re gi men to Inter no.

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, de se jo se cun dar as pa la vras
do Se na dor Ro me ro Jucá, es pe ci al men te no que se
re fe re aos pro ble mas po lí ti cos que cul mi na ram com o
afas ta men to do PFL da base de sus ten ta ção do Go-
ver no, fato de co nhe ci men to da opi nião pú bli ca que
não re quer ma i o res co men tá ri os.

Ouvi, a ca mi nho do Se na do Fe de ral, al gu mas
in ter ven ções fe i tas aqui que nos obri ga ram, o Se na -
dor Ro me ro Jucá e eu, a vir mos à tri bu na para evi tar
que se con so li de na opi nião pú bli ca uma fal sa im pres -
são a res pe i to dos acon te ci men tos. A ma i or con tri bu i -
ção para que haja a com pre en são por par te da so ci e -
da de do que acon te ceu foi dada on tem pelo pró prio
PFL na nota se re na, ele gan te, pela qual co mu ni cou
ao Go ver no e à so ci e da de a sua de ci são.

Na re a li da de, não co nhe ço nin guém li ga do ao
atu al Go ver no, a par tir do pró prio Pre si den te da Re-
pú bli ca, que não te nha tido, nes ses úl ti mos dias, a
mais com ple ta e cons tan te ma ni fes ta ção de apre ço e
de ca ri nho pela Go ver na do ra Ro se a na Sar ney. A to-
das as pes so as que des sa for ma se ma ni fes ta ram,
que ro jun tar-me. Te nho to dos os mo ti vos para fazê-lo,
como bra si le i ro, como ci da dão, como ami go da fa mí -
lia do Pre si den te José Sar ney, como ex-Go ver na dor
do Rio Gran de do Nor te. Go ver nei o meu Esta do
quan do S. Exª era Pre si den te da Re pú bli ca e re ce bi
dele um tra ta men to de gran de com pre en são, de gran-

de so li da ri e da de, de gran de apo io. A S. Exª devo, sem
dú vi da al gu ma, o êxi to que tive como Go ver na dor do
meu Esta do. Eu e mi nha fa mí lia te mos ad mi ra ção
pes so al, res pe i to e gran de apre ço não ape nas por S.
Exª e por seus fi lhos, mas tam bém por Dona Mar li.
Com pre en do o so fri men to, os trans tor nos, as ten sões 
que eles têm en fren ta do nos úl ti mos dias.

Em re la ção a es ses as pec tos que os atin gem
pes so al men te, que ro, sem qual quer res tri ção, sem
me i as pa la vras, ex pres sar aqui a mi nha mais com ple -
ta e to tal so li da ri e da de pes so al à fa mí lia Sar ney, pelo
dra ma, o pro ble ma pe no so que es tão ten do que en-
fren tar. Mas não pos so con cor dar com aque les que,
como pes ca do res de águas tur vas, pro cu ram cri ar,
em re la ção a essa ques tão, um ce ná rio, um pano de
fun do que fal si fi ca a re a li da de.

Dar a esse epi só dio, por mais la men tá vel que
seja, o ca rá ter de um epi só dio po lí ti co, pre ten der –
como fez um ho mem da res pon sa bi li da de e da bi o -
gra fia do Se na dor Pe dro Si mon – es ta be le cer cor re la -
ção en tre o que ocor reu aqui e o que ocor reu nos
Esta dos Uni dos, ao tem po do Go ver no do ex-Pre si -
den te Ni xon, não de i xa de ser um exa ge ro que ul tra -
pas sa to dos os li mi tes da apre ci a ção res pon sá vel.

Eu que ria que esta Casa sou bes se que, uma
se ma na an tes do epi só dio ocor ri do no Ma ra nhão, um
fato ab so lu ta men te com pa rá vel, den tro do mes mo
con tex to, ocor reu no Esta do de Mato Gros so. As in for -
ma ções me fo ram tra zi das pelo meu com pa nhe i ro de
Ban ca da, nos so Co le ga Ante ro Paes de Bar ros.

Pou cos dias an tes do in ci den te ocor ri do no Ma-
ra nhão, cum prin do uma de ci são ju di ci al, cum prin do
um man da do de um juiz fe de ral, a Po lí cia Fe de ral re a -
li zou uma di li gên cia se me lhan te em Cu i a bá. Po rém,
lá, isso não se deu nos es cri tó ri os de uma em pre sa,
mas em ple no ga bi ne te par la men tar de um De pu ta do
Esta du al do Mato Gros so que exer ce a Pri me i ra Se-
cre ta ria da Assem bléia Le gis la ti va. Em seu ga bi ne te,
em suas ga ve tas, em seus do cu men tos, em seus ar-
qui vos, fo ram pro cu ra dos in dí ci os de pro vas que ti-
ves sem co ne xão com um pro ces so ju di ci al que está
em cur so.

Pode-se di zer que essa não era uma ação ca-
paz de po la ri zar os in te res ses das mais al tas au to ri -
da des do País e que nin guém te nha pres ta do aten ção 
a isso, mas esse De pu ta do, cujo ga bi ne te foi vas cu -
lha do, es ta va sen do apre sen ta do à so ci e da de de
Mato Gros so como can di da to do PSDB ao Se na do da
Re pú bli ca nas ele i ções des te ano. Pode mu i to bem ter
ocor ri do – não pos so afir mar isso –, como re sul ta do
des sa di li gên cia, que a can di da tu ra de um pe es se de -
bis ta, que es ta va vir tu al men te es co lhi do para ser um
dos can di da tos ao Se na do nes te ano, te nha sido com-
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ple ta men te de ses ta bi li za da. O fato tem to tal se me lhan -
ça com o que ocor reu no Ma ra nhão, e não ha ve ria ape-
lo, por mais que esse ci da dão fos se do PSDB, que per-
mi tis se ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao Mi nis tro da Jus-
ti ça ou a quem quer que fos se in ter fe rir na di li gên cia
para im pe dir que ela fos se re a li za da.

Pen so até que, on tem, a Go ver na do ra Ro se a na
Sar ney fez uma de cla ra ção à im pren sa que co lo ca as
co i sas no de vi do lu gar. Dis se S. Exª, com to das as le-
tras, que de se ja que os fa tos que a pos sam en vol ver
se jam com ple ta men te apu ra dos e es cla re ci dos. Essa
é a ati tu de que eu es pe ra va dela des de o pri me i ro
mo men to, pois al guém que se apre sen ta à so ci e da de
como pre pa ra da para exer cer a Pre si dên cia da Re pú -
bli ca tem que sa ber que quem vai para a Pre si dên cia
da Re pú bli ca, quem se dis põe a exer cer a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca deve es tar pre pa ra do para li dar com
ten sões que for mam o dia-a-dia de qual quer Pre si -
den te da Re pú bli ca ao lon go de todo o seu man da to.
Cri ses des sa na tu re za, cer ta men te, fa zem par te da
ro ti na. Cri ses ca pa zes de ca u sar ten sões emo ci o na is, 
pres sões mu i to ma i o res do que aque la, fa zem par te
da ro ti na de qual quer Pre si den te da Re pú bli ca.

Te nho cer te za de que nin guém mais do que a
Go ver na do ra Ro se a na Sar ney, cujo pai foi Pre si den te 
da Re pú bli ca do Bra sil du ran te cin co anos, viu de per-
to es sas ten sões se su ce de rem ao lon go de todo o
seu man da to. E seu pre pa ro para a Pre si dên cia da
Re pú bli ca, sua ap ti dão e sua es tru tu ra ção pes so al e
emo ci o nal para o de sem pe nho de uma fun ção como
essa re que ri am a pos tu ra, di an te de um epi só dio
como aque le, de exi gir que to dos os as sun tos fos sem
es cla re ci dos. Pre ten der de mons trar que hou ve uma
pos tu ra po lí ti ca in de vi da por par te do Pre si den te da
Re pú bli ca é for çar uma si tu a ção que não exis tiu.

Sr. Pre si den te, eu pre ci sa va di zer es tas pa la -
vras, para que a so ci e da de bra si le i ra co lo cas se as co-
i sas em seu de vi do lu gar. Há, aqui, dois pro ble mas
dis tin tos: o pro ble ma po lí ti co da nos sa re la ção com o
PFL e um pro ces so ju di ci al cuja tra mi ta ção é da com-
ple ta res pon sa bi li da de do Po der Ju di ciá rio.

Se ria tris te se ain da es ti vés se mos vi ven do em
um país, Sr. Pre si den te, em que o an da men to de um
pro ces so ju di ci al, que en vol ves se pes so as sem im-
por tân cia so ci al ou pes so as im por tan tes na nos sa so-
ci e da de, en se jas se in ter ven ções da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, de Mi nis tro de Esta do, dos po de ro sos do
dia, para ser in ter rom pi do ou pa ra li sa do.

Por um lado, é do lo ro so as sis tir a isso; por ou tro,
to das as pes so as que co nhe cem a Go ver na do ra têm
to das as ra zões para crer que, ao cabo de to das es-
sas ges tões, S. Exª sa i rá ile sa do pro ces so. É nis so
que acre di ta toda a so ci e da de.

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

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Peço per dão a V. Exª, Sr. Pre si den te, e a sua pa ciên -
cia no sen ti do de me dar mais um par de mi nu tos,
para que eu pos sa con clu ir.

O an da men to do pro ces so ju di ci al não pode fi-
car su je i to aos so bres sal tos de in ter ven ções de po de -
ro sos de qual quer ins ti tu i ção do País. O pro ces so po-
lí ti co, cujo des fe cho nos con du ziu ao rom pi men to do
PFL, é um pro ces so que nós, do PSDB, e to dos nós
que es ta mos ao lado do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so la men ta mos. Mas acre di ta mos que isso
não afe ta rá a es ta bi li da de po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al 
do nos so País, por que o PFL, que me re ceu a con fi an -
ça do sis te ma go ver na men tal até ago ra, pela pos tu ra
res pon sá vel que sou be ter, con ti nua a me re cer essa
con fi an ça. E te mos cer te za de que o Par ti do da Fren-
te Li be ral, ocu pan do um es pa ço de in de pen dên cia,
man te rá os com pro mis sos que sem pre teve com a
go ver na bi li da de, com as re for mas, com a mo der ni za -
ção do nos so País.

Sr. Pre si den te, pen so que a gran de de mons tra -
ção dis so, des sa se ri e da de e des se es pí ri to de res-
pon sa bi li da de, o PFL dará ao País na pró xi ma se ma -
na, quan do a Câ ma ra Fe de ral es ti ver vo tan do a
CPMF, pois se tra ta de uma pro pos ta de in te res se na-
ci o nal, de im por tân cia para o País. O PFL, como Par ti -
do, e os seus Par la men ta res, sem dú vi da, ao lon go
des ses anos, exer ce ram um pa pel im por tan te para
de mons trar que a CPMF era im por tan te para o Bra sil.
Se as sim fi ze ram an tes do rom pi men to – e a CPMF
que que re mos apro var ago ra é a mes ma que teve a
de fe sa do PFL du ran te todo esse tem po –, te nho ab-
so lu ta cer te za de que o PFL con ti nu a rá con ven ci do
de que se tra ta de algo im por tan te para o Bra sil.

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 Mo za ril do Ca val can ti, por per-
mu ta com o Se na dor João Alber to Sou za.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje,
mun di al men te, co me mo ra-se o Dia Inter na ci o nal da
Mu lher. O Con gres so Na ci o nal já re a li zou uma ses-
são es pe ci al para ho me na ge ar as mu lhe res, a qual foi
tam bém pre si di da por uma Se na do ra, com o com pa -
re ci men to de di ver sos Par la men ta res.

Qu e ro, no en tan to, mu i to mais como ho mem e
mé di co, pres tar mi nha ho me na gem, nes te dia 8 de
mar ço, à mu lher bra si le i ra. Co me ço, Sr. Pre si den te,
re cor dan do as ra zões pe las qua is o dia 8 de mar ço foi
es co lhi do como o Dia Inter na ci o nal da Mu lher.

É bom lem brar que foi um fato trá gi co que de fi -
niu o va lor his tó ri co des sa data para o mun do. Foi exa-
ta men te em 8 de mar ço, no lon gín quo ano de 1857,
que acon te ceu, nos Esta dos Uni dos, a tão de can ta da
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re pú bli ca mais de mo crá ti ca des te mun do, a pri me i ra
gre ve con du zi da por mu lhe res. Eram 129 ope rá ri as
têx te is que exi gi am au men to de sa lá rio, me lho res
con di ções de tra ba lho, li cen ça-ma ter ni da de e re du -
ção da jor na da de de zes se is ho ras para oito ho ras de
tra ba lho. Não ha via nada de in jus to no que elas pe di -
am, mas a ma ni fes ta ção aca bou em tra gé dia. Para re-
pri mir as gre vis tas, as for ças po li ci a is e os pa trões
tran ca ram as por tas da fá bri ca e pu se ram fogo em
vol ta. To das as 129 ope rá ri as mor re ram que i ma das
den tro da em pre sa.

Aque le ges to bru tal, que pre ten deu ca lar a voz
da jus ti ça e do di re i to, con ver teu-se num gri to mais
for te – um gri to de dor, é ver da de, mas um gri to que
pre va le ceu so bre a co var dia e a in sa ni da de. De qual-
quer for ma, ain da hoje, a cada 8 de mar ço, a his tó ria
pre ci sa ser re con ta da, por que, em todo o pla ne ta,
todo tipo de vi o lên cia per ma ne ce sen do pra ti ca da
con tra as mu lhe res. Em nome da hon ra e da ilu só ria
su pe ri o ri da de mas cu li na, elas são mor tas, es pan ca -
das, tor tu ra das fí si ca e emo ci o nal men te, pro i bi das de
es tu dar, de tra ba lhar e até mes mo de vi ver.

Enquan to isso per sis tir, as cha mas da fá bri ca ain-
da vão ar der em nos sa cons ciên cia! Toda voz que pu-
der ser er gui da em de fe sa do bem-es tar, da va lo ri za ção, 
do res pe i to à mu lher é bem-vin da e soma-se, es pe ci al -
men te nes te dia, à voz des te hu mil de Se na dor.

E que ro, Sr. Pre si den te, por opor tu no, fa zer um
pa ra le lo com o que foi fe i to com a can di da ta do meu
Par ti do, Ro se a na Sar ney. S. Exª ou sou, como mu lher,
lan çar-se can di da ta ao mais alto pos to des te País,
que é a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Já ti nha ou sa do
mu i to, se gun do os pa râ me tros da ilu só ria su pe ri o ri da -
de mas cu li na, em ter sido ele i ta Go ver na do ra de um
Esta do po bre da Fe de ra ção e re e le i ta. E ou sou mais:
pre ten deu ser Pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil. E
jus ta men te essa ilu só ria su pe ri o ri da de mas cu li na,
bem como inú me ras ou tras for ças ocul tas – eco nô mi -
cas, re gi o na is – se le van ta ram. E aí se trans for mou o
que se ria nor mal, uma in ves ti ga ção. Inves ti ga ção não
é de nún cia e de nún cia não é con de na ção, mas, nes te 
País, os fa tos es tão se in ver ten do. No afã de fa zer
”jus ti ça“ con de na-se pre vi a men te qual quer ci da dão
ape nas por que um po li ci al ou um de le ga do o in ves ti -
ga. Re pi to: in ves ti ga. Nem in di cia! E, in di ci a do, ele
não está se quer ain da de nun ci a do. E de nun ci a do não
sig ni fi ca con de na do.

Ten tou-se fa zer com a Go ver na do ra Ro se a na,
nos sa can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca, o que
se fez com aque las 129 ope rá ri as no dia 8 de mar ço
da que le lon gín quo 1857. Por isso que ro pres tar uma
ho me na gem es pe ci al à mu lher Ro se a na nes te Dia
Inter na ci o nal da Mu lher. A his tó ria da que las ope rá ri -
as nor te-ame ri ca nas vem bem a ca lhar para lem brar -
mos o quan to as mu lhe res são dis cri mi na das. 

Falo aqui, como fa lei no iní cio, mu i to mais como
ser hu ma no, mu i to mais como mé di co gi ne co lo gis ta
que apren deu a li dar com as mu lhe res, a co nhe cer
sua re a li da de. Não falo como par ti dá rio da Go ver na -
do ra Ro se a na, falo mu i to mais, re pi to, como um ho-
mem que se in dig na com a for ma como se pre ten de
fa zer nes te País a in ves ti ga ção, trans for man do-a –
mes mo o pro ces so in ves ti ga ti vo, quan do está sob se-
gre do de jus ti ça, é di vul ga do – em algo pa re ci do com
o mal fa da do pro ces so de in qui si ção em que as pes-
so as eram pre vi a men te es co lhi das, já con de na das e
sub me ti das ape nas a um ri tu al fic tí cio de in ter ro ga ção 
e con de na ção. É pre ci so que a hon ra das pes so as e
prin ci pal men te a hon ra das mu lhe res seja mu i to mais
res pe i ta da no Bra sil. 

Sr. Pre si den te, que ro di zer que to dos nós, ho-
mens, te mos de nos lem brar a cada dia de que fo mos
ge ra dos, nas ce mos, fo mos ama men ta dos, edu ca dos
e ama dos por uma mu lher. E é jus ta men te por isso
que, re pi to, que ro pres tar uma ho me na gem mu i to es-
pe ci al, no dia de hoje, à Go ver na do ra Ro se a na, que,
de for ma bru tal, foi atin gi da na sua hon ra. Antes de
qual quer in ves ti ga ção mais cu i da do sa, es tan do o
pro ces so sob se gre do de Jus ti ça, va za ram para a im-
pren sa fo to gra fi as ti ra das pe los po li ci a is do que foi
apre en di do. Ora, se es ta mos in ves ti gan do, se há se-
gre do de Jus ti ça, é cla ro que tudo isso ocor reu com o
ob je ti vo ní ti do de man char a hon ra da mu lher Ro se a -
na e, por tan to, de bar rar-lhe o ca mi nho, a ou sa dia de
se can di da tar à Pre si dên cia da Re pú bli ca num País
ma chis ta como o nos so.

Mas, Sr. Pre si den te, fe i to esse re gis tro, que ro tam-
bém lem brar a to dos os ho mens e tam bém às mu lhe res
mais jo vens, mas prin ci pal men te aos ho mens, que é
bas tan te pro vá vel que, hoje, an tes de sair de casa, eles
te nham tido o seu café da ma nhã pre pa ra do por uma
mu lher. Pro va vel men te quem la vou a sua rou pa, fez a
sua cama, pre pa rou a sua co mi da foi uma mu lher. 

Tal vez, hoje, no Dia Inter na ci o nal da Mu lher, você,
ho mem, en con tre a mu lher que será o gran de amor de
sua vida, ou, quem sabe, o des ti no já lhe te nha re ser va -
do essa sor te e você já te nha esse amor ao seu lado.
Qu an do você foi ge ra do, foi o ven tre de uma mu lher
quem lhe deu o pri me i ro abri go por lon gos nove me ses.
Sua pri me i ra ali men ta ção veio do seio ma ter no. Tam-
bém deve ter sido uma mu lher que ve lou seu sono nas
ma dru ga das in dor mi das e aca len tou-o nos bra ços
quan do de suas pri me i ras lá gri mas. Pro va vel men te,
ain da, foi uma mu lher que lhe en si nou as pri me i ras le-
tras, abrin do-lhe o uni ver so má gi co da edu ca ção. Tam-
bém deve ter sido uma mu lher quem pri me i ro pe diu a
Deus que o pro te ges se e gui as se seus pas sos pela
vida. Essa é a tra je tó ria da gran de ma i o ria das pes so as
nes ta ter ra: são pro te gi das, con du zi das e am pa ra das
pe las mãos de uma mu lher. 
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Por isso, nes te 8 de mar ço, o mun do in te i ro ce le -
bra o dia dela. Então não de i xe mos que o dia se aca be
sem que di ga mos a nos sa mãe, avós, tias, ir mãs, fi lhas,
ne tas, pro fes so ras, au xi li a res, es po sa ou mes mo na mo -
ra da um sin ce ro e ca ri nho so pa ra béns e, de pre fe rên -
cia, acom pa nha do de um mu i to obri ga do por tudo!

Era o que eu ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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. Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao pró xi mo ins cri to, Se na dor Lú dio Co e -
lho. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra-
de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men-
des. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na. (Pa u sa.)
Con vi do o Se na dor Na bor Jú ni or para fa zer o

seu pro nun ci a men to.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos co me mo -
ran do hoje, mais uma vez, o Dia Inter na ci o nal da Mu-
lher, data das mais im por tan tes para a hu ma ni da de,
qui çá para a pró pria dig ni da de da vida na Ter ra. E não
po de ria de i xar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
de no va men te as so mar à tri bu na do Se na do Fe de ral,
unin do mi nha voz às dos que, em todo o mun do, tri bu -
tam as jus tas ho me na gens de vi das às mu lhe res,
sem pre o es te io ma i or da fa mí lia e que, nos úl ti mos
tem pos, ga nha ram tam bém im por tan te pa pel na vida
po lí ti ca e eco nô mi ca dos po vos ci vi li za dos. 

Te nho, in clu si ve, o or gu lho de lem brar que meu
pri me i ro dis cur so como De pu ta do Fe de ral, ao as su -
mir a hon ro sa mis são de re pre sen tar o Esta do do
Acre na Câ ma ra, em 1975, foi exa ta men te no dia 8 de
mar ço da que le ano, tri bu tan do a mais ca lo ro sa ho me -
na gem às mu lhe res, pelo trans cur so da fes ta a elas
de di ca da.

Ao lon go de to dos es ses anos, sem pre que se co-
me mo ra o Dia Inter na ci o nal da Mu lher, te nho pro cu ra do 
me fa zer pre sen te na tri bu na, para re al çar o im por tan te
pa pel que a mu lher de sem pe nha na so ci e da de mo der -
na - di fe ren te men te do que acon te cia há al guns sé cu -
los, quan do, na prá ti ca, eram pra ti ca men te es cra vas
dos ho mens. Elas vêm con quis tan do cada vez mais es-
pa ços e mos tran do que sua com pe tên cia em nada fica
a de ver à dos com pa nhe i ros de tra ba lho ou de es tu do.
No Bra sil, por exem plo, an tes de 1930, as mu lhe res se-
quer po di am exer cer o di re i to de voto, as se gu ra do aos
ho mens. Ti nham gran de di fi cul da de de in gres sar no

mer ca do de tra ba lho e, quan do o con se gui am, sem-
pre re ce bi am sa lá rio in fe ri or ao dos co le gas. 

Esse fato ain da acon te ce nos dias atu a is, con-
for me res sal ta a De le ga da de Po lí cia do Esta do do
Rio de Ja ne i ro, Drª Mar ta Ro cha, em bri lhan te ar ti go
pu bli ca do na edi ção de hoje do Jor nal do Bra sil, cuja
le i tu ra te nho a sa tis fa ção de fa zer, nes te mo men to, re-
que ren do, ain da, sua trans cri ção nos Ana is do Se na -
do Fe de ral. O tí tu lo do ar ti go é ”Quem man dou nas cer 
mu lher“ e diz que ”an tes de se rem cri a dos o mar, a
ter ra e o céu, o mun do era co nhe ci do como Caos. Um
deus de que não se sabe o nome le van tou mon ta -
nhas, es ca vou va les, dis tri bu iu os bos ques, per mi tin -
do aos pe i xes a pos se do mar, às aves do ar, aos qua-
drú pe des da ter ra.“ E acen tua: ”era ne ces sá rio um
ani mal mais no bre, e foi fe i to o ho mem. Para criá-lo,
Pro me teu, um titã, mem bro de uma raça gi gan tes ca
que ha bi tou a ter ra an tes do ho mem, foi cha ma do.
Incum bi do de fa zer um ser su pe ri or a to dos os ou tros
ani ma is, con ce deu ao ho mem o dom do fogo, meio
com o qual se ria pos sí vel cons tru ir ar mas, aque cer
sua mo ra da e cu nhar mo e das. Como a mu lher não
fora cri a da, Jú pi ter man dou Pan do ra com boa in ten -
ção, pois esta se ria con ce bi da para agra dar ao ho-
mem. A ela, como pre sen te de ca sa men to, o rei dos
de u ses en tre gou-lhe um ca i xa em que cada deus co-
lo ca ra um bem. Pan do ra abre a ca i xa, inad ver ti da -
men te, e to dos os bens es ca pam, ex ce to a es pe ran -
ça, que nun ca aban do na ria por in te i ro as mu lhe res,
mes mo nos mo men tos em que se sen tis sem to tal -
men te des gra ça das.“

O ar ti go da Drª Mar ta Ro cha his to ria,
tam bém, os pro ble mas vi vi dos pe las mu lhe -
res, a par tir das ci vi li za ções gre ga e ro ma na 
e nas tre vas da Ida de Mé dia, onde, mu i tas
ve zes, fo ram con de na das à fo gue i ra por
pre ten sos ”cri mes“ que, na re a li da de, mal
mas ca ra vam o pre con ce i to e o ma chis mo
in sa no, pois ali já exis tia ”uma pre do mi nân -
cia do con tin gen te fe mi ni no adul to, pois os
ho mens es ta vam en vol vi dos em cons tan tes
guer ras e lon gas vi a gens. Na per se gui ção
às fe i ti ce i ras, exa cer ba da no sé cu lo 16, se
re tra ta a luta pela ma nu ten ção de uma po si -
ção de po der por par te do ho mem“

O bri lhan te tra ba lho da no bre De le ga da, 
e lú ci da de fen so ra dos di re i tos fe mi ni nos, as-
sim ex pli ca o por quê de essa data ser a mais
im por tan te para as mu lhe res, no mun do in te i -
ro: ”Em 8 de mar ço de 1857, as ope rá ri as da
in dús tria têx til de Nova York em pre en de ram
uma mar cha pela ci da de, pro tes tan do con tra
seus ba i xos sa lá ri os e re i vin di can do uma jor-
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na da de tra ba lho de 12 ho ras. Pas sa dos 51
anos, em 1908, ain da em Nova York, as ope-
rá ri as no va men te saem as ruas de nun ci an do
as mes mas con di ções de gra dan tes de tra ba -
lho e acres cen tan do às suas re i vin di ca ções o
di re i to ao voto, in te gran do-se às duas fren tes
da luta do ope ra ri a do: a luta por me lho res
con di ções de tra ba lho e pe los di re i tos de ci-
da da nia, que não in clu ía, no en tan to, o su frá -
gio fe mi ni no“.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
a pu bli ca ção, na ín te gra, do ci ta do ar ti go,
dará às pá gi nas do Diá rio do Se na do Fe de -
ral um bri lho e uma re le vân cia ra ras ve zes
cons ta ta dos. Gos ta ria, en tre tan to, de des ta -
car mais um tre cho, aque le em que a Drª
Mar ta Ro cha des cre ve os prin ci pa is pro ble -
mas hoje vi vi dos pe las mu lhe res bra si le i ras:
”Na atu a li da de a di fe ren ci a ção en tre ho-
mens e mu lhe res ain da se faz pre sen te.
Embo ra in gres sem no mun do do tra ba lho e
te nham um ní vel edu ca ti vo cada vez ma i or,
as mu lhe res ain da ga nham me nos que os
ho mens; sua in ser ção é pre do mi nan te no
mer ca do in for mal ou em tra ba lhos do més ti -
cos. A es te ri li za ção é ex pres si va en tre as
mu lhe res em ida de re pro du ti va, sen do mu i -
tas ve zes re a li za da sem o seu con sen ti men -
to. O ín di ce de mu lhe res com Aids au men ta
a cada dia, atin gin do so bre tu do as ca sa das
e as que vi vem em união es tá vel e mo no gâ -
mi ca. A vi o lên cia do més ti ca e se xu al con tra
mu lhe res é fe nô me no diá rio e nem sem pre
no ti fi ca do ou pu ni do. As me ni nas são ob je to
de abu so se xu al e mu i tas de las tor nam a
pros ti tu i ção sua for ma de so bre vi ver. Em al-
guns pa í ses, por tra di ção e cul tu ra, as mu-
lhe res têm seus ór gãos mu ti la dos, como ga-
ran tia de que a fi de li da de exis ti rá se o pra-
zer se xu al lhes for ne ga do. A vi o lên cia pra ti -
ca da con tra as mu lhe res du ran te os con-
fron tos bé li cos é vis ta como arma de guer ra, 
con sen ti da e to le ra da“.

Faço mi nhas, tam bém, as pa la vras
com que a De le ga da Mar ta Ro cha con clui
seu tra ba lho, afir man do: ”o tra ba lho se guin -
te só po de rá ser o de não ace i tar como in-
ques ti o ná vel o des ti no de nas cer mu lher,
mas so bre tu do o de ga ran tir o em po wer -
ment e a au to no mia das mu lhe res com a
me lho ria de seus sta tus po lí ti co, so ci al e
eco nô mi co, por cons ti tu í rem re qui si to es-

sen ci al para a edi ção do novo con tra to so ci -
al, que a igual da de e a paz im põem ado tar.“

É este, Sr. Pre si den te, o ar ti go da De le ga da
Mar ta Ro cha, uma das pro fis si o na is mais pro e mi nen -
tes da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do do
Rio de Ja ne i ro, que tem sido ver da de i ro ba lu ar te na
de fe sa dos di re i tos das mu lhe res.

Co e ren te com suas sá bi as pa la vras, re i te ro, nes te 
8 de mar ço do ano de 2002, mi nhas con gra tu la ções a
to das as mu lhe res do Bra sil, par ti cu lar men te às do
Acre, cujo pi o ne i ris mo se re fle te em uma ati va par ti ci pa -
ção na ad mi nis tra ção e na vida pú bli ca es ta du al. A pri-
me i ra Go ver na do ra, em toda a his tó ria do Bra sil, foi a
acre a na Io lan da Fle ming; há vá ri as dé ca das, ve mos
mu lhe res en gran de cen do a Jus ti ça, como Ju í zas de Di-
re i to e Pro mo to ras Pú bli cas; mu lhe res têm co man da do
Se cre ta ri as es ta du a is e mu ni ci pa is, como de res to
acon te ce, hoje, em ou tros Esta dos da Fe de ra ção.

A mu lher bra si le i ra re pre sen ta o ma i or con tin gen -
te na nos sa po pu la ção, atin gin do nú me ro su pe ri or a
mais de 86 mi lhões de ci da dãs, o que lhes dá par ti ci pa -
ção ma jo ri tá ria tam bém no cor po ele i to ral do País.

As mu lhe res exi gem e me re cem ser va lo ri za -
das, re co nhe ci das, abrin do-se a elas es pa ços cada
vez ma i o res, para que pos sam re al men te em pres tar o
con cur so da sua in te li gên cia, da sua de di ca ção e da
sua ho nes ti da de à con du ção da vida pú bli ca e dos
ne gó ci os do Esta do.

Como dis se o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
há pou cos ins tan tes, em seu be lís si mo pro nun ci a -
men to, nós, ho mens, es ta mos um bi li cal men te li ga -
dos à mu lher: pas sa mos 9 me ses no ven tre de uma
mu lher; fo mos ama men ta dos, cri a dos e edu ca dos
por mu lhe res; ca sa mos com mu lhe res, que são as
mães dos nos sos fi lhos, as com pa nhe i ras que es tão 
ao nos so lado, in cen ti van do-nos nos mo men tos de
di fi cul da de e com par ti lhan do das nos sas ale gri as.

A to das as mu lhe res do Acre, do Bra sil afo ra,
de todo o mun do, que ro re no var meus mais sin ce ros 
cum pri men tos, dan do-lhes pa ra béns pela efe mé ri de
que, com mu i to jú bi lo, hoje co me mo ra mos no Ple ná -
rio do Se na do Fe de ral, re fle tin do a ale gria e o res-
pe i to so cum pri men to pres ta do em to dos os se to res
de suas vi das par ti cu la res e pro fis si o na is.

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

DO CU MEN TO A QUE SE RE FE RE O
SR. SE NA DOR NA BOR JÚ NI OR EM SEU
PRO NUN CI A MEN TO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Na bor Jú ni -
or, o Sr. Lind berg Cury 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) – V.
Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª pela Li de ran ça do Go ver -
no, por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, pedi a pa la vra pela Li de ran ça do Go ver no para
fa zer um re gis tro ex tre ma men te im por tan te para o
País so bre a ação do Go ver no, por in ter mé dio do Mi-
nis té rio da Sa ú de, no pe río do de 1998/2002.

O Mi nis tro José Ser ra, que há pou co de i xou o
car go, em mar ço de 2002, as su miu o Mi nis té rio da
Sa ú de em mar ço de 1998. Por tan to, fo ram qua tro
anos que re pre sen ta ram uma ver da de i ra re vo lu ção
no pro ces so de ad mi nis trar o Mi nis té rio da Sa ú de e
de pres tar as sis tên cia à po pu la ção do nos so País.

O Mi nis tro tem dito sem pre que não fez tudo. É
ver da de. Mas tem dito tam bém que a ques tão da sa ú -
de hoje está mu i to me lhor do que quan do as su miu o
Mi nis té rio e que, com cer te za, com o ca mi nho que de-
i xou para o Mi nis tro Bar jas Ne gri tri lhar, ama nhã ou
de po is de ama nhã, ela es ta rá me lhor ain da do que
está hoje.

No ba lan ço da ges tão de 1998/2002 exis tem al-
guns pon tos que são ex tre ma men te im por tan tes de
se rem des ta ca dos, para que não só fi quem re gis tra -
dos nos Ana is des ta Casa, mas tam bém se jam di fun -
di dos para a opi nião pú bli ca, que não tem co nhe ci -
men to das trans for ma ções que ocor re ram no Mi nis té -
rio da Sa ú de.

As prin ci pa is con quis tas do Mi nis té rio da Sa ú de
nes ses qua tro anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so fo ram:

1 – Implan ta ção dos me di ca men tos ge né ri cos no
Bra sil, uma ação ex tre ma men te im por tan te. O Mi nis tro
José Ser ra ti rou-o do pa pel, apro vou a lei, im ple men -
tou-a, com ba ten do la bo ra tó ri os in ter na ci o na is. Hoje, o
me di ca men to ge né ri co é uma re a li da de, cujo pre ço é
bem mais ba i xo para o ci da dão do nos so País;

2 – Di mi nu i ção dos im pos tos so bre os me di ca -
men tos de uso con ti nu a do. Ou tra ação que be ne fi ci ou 
o bol so do ci da dão, pois ba i xou o pre ço de me di ca -
men tos de uso con ti nu a do, di a ri a men te con su mi dos
por mi lhões de bra si le i ros que, mu i tas ve zes, não ten-
do di nhe i ro para fa zer fren te a essa de man da, ar ris -
cam a pró pria vida ao de i xa rem de tomá-los;

3 – Tri pli ca ção da dis tri bu i ção gra tu i ta de me di -
ca men tos. Nes ses qua tro anos, o Mi nis tro José Ser ra
mul ti pli cou por três a quan ti da de de me di ca men tos
dis tri bu í dos no Bra sil;

4 – Luta con tra o mo no pó lio ab so lu to das pa ten -
tes, in clu si ve com uma vi tó ria in ter na ci o nal ex tre ma -
men te im por tan te, o que le vou o Mi nis tro José Ser ra a
ser es co lhi do como Mi nis tro da Sa ú de do mun do.
Cou be ao Bra sil, no Mi nis té rio do Mun do, re pre sen ta -
do pe los Mi nis tros mais im por tan tes do mun do em
cada Pas ta, a hon ra de ter in di ca do o Mi nis tro José
Ser ra como o Mi nis tro da Sa ú de do mun do;

5 – Expan são da apli ca ção gra tu i ta de va ci nas,
de 214 mi lhões para 301 mi lhões de do ses ao ano,
au men tan do em qua se 90 mi lhões as do ses de va ci -
nas dis tri bu í das no Bra sil;.

6 – Cam pa nha con tra a Aids, mo de lo para o
mun do. Hoje, o mo de lo bra si le i ro de aten di men to aos
por ta do res do ví rus da Aids é re fe rên cia in ter na ci o nal
e vem sen do co pi a do por mu i tos pa í ses de sen vol vi -
dos exa ta men te pela co no ta ção ope ra ci o nal e com-
pe ten te de aten di men to gra tu i to e to tal aos por ta do -
res des se ví rus;

7 – Eli mi na ção do sa ram po do Bra sil;
8 – Ba ta lha con tra o ci gar ro. Ou tra ação co ra jo -

sa do Go ver no bra si le i ro e, pes so al men te, do Mi nis tro 
José Ser ra, ao en fren tar as em pre sas de ci gar ro e re-
gu la men tar ques tões im por tan tes para com ba ter
esse ví cio que, to dos os anos, ce i fa a vida de mi lha res 
bra si le i ros;

9 – Au men to de qua se três ve zes do nú me ro de
agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de em todo o Bra sil;

10 – Au men to de cin co ve zes o nú me ro de equi-
pe de sa ú de da fa mí lia. E que ro fa zer um re gis tro que
já fiz on tem. A ci da de de Boa Vis ta, ca pi tal de Ro ra i -
ma, é a ci da de bra si le i ra com ma i or co ber tu ra do Pro-
gra ma de Sa ú de da Fa mí lia, com 74% da po pu la ção
sen do aten di da, in clu in do to dos os ba ir ros po bres da
nos sa ca pi tal;

11 – Du pli ca ção do apo io à Pas to ral da Cri an ça,
mos tran do a sen si bi li da de e a se ri e da de para tra ba -
lhar com a so ci e da de or ga ni za da;

12 – Ca pa ci ta ção de mais de 225 mil au xi li a res
de en fer ma gem; 

13 – Mu ti rões gra tu i tos de ci rur gi as: ca ta ra ta,
olhos de di a bé ti cos, hér nia, va ri zes e prós ta ta. Uma
ação im por tan te para a po pu la ção mais po bre do País;

14 – Pri o ri da de à sa ú de da mu lher;
15 – Implan ta ção do Sis te ma Na ci o nal do Cân cer;
16 – Implan ta ção do Sis te ma Na ci o nal dos

Trans plan tes de Órgãos, tra zen do essa ques tão im-
por tan tís si ma para a pa u ta e bus can do uma so lu ção
que du ran te mu i to tem po foi pos ter ga da;

17 – Sa ú de in dí ge na, ou tra ação im por tan te do
Mi nis té rio, que le vou da Fu nai para a Fu na sa o aten di -

01910   Sá ba do  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço  de  2002

MARÇO 200234    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



men to à sa ú de de to das as co mu ni da des in dí ge nas,
am pli an do em mu i to os re cur sos de aten di men to a
essa po pu la ção e fa zen do di mi nu ir a mor ta li da de nas
al de i as in dí ge nas de todo o Bra sil;

18 – Implan ta ção do Sis te ma Na ci o nal de Aten-
di men to em Urgên cia e Emer gên cia, am pli an do os re-
cur sos do SUS, in clu si ve para fi nan ci ar áre as de UTI,
fun da men ta is para o tra ta men to da sa ú de em todo o
Bra sil;

19 – Implan ta ção do Sis te ma Na ci o nal de Assis-
tên cia à Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia Fí si ca;

21 – For ta le ci men to da rede de hos pi ta is fi lan -
tró pi cos, por que mu i tos es ta vam que bra dos. As San-
tas Ca sas, por exem plo, ti ve ram o apo io do Mi nis té rio
para se re er gue rem e con ti nu a rem a pres tar um ex ce -
len te ser vi ço à po pu la ção

22 – Cri a ção da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria, im por tan tís si ma para o con tro le dos me di -
ca men tos no País;

23 – Me lho ria da qua li da de do san gue trans fun -
di do, pro ble ma que foi en fren ta do e en ca mi nha do de
for ma po si ti va, por que, até en tão, o con tro le do san-
gue no Bra sil era fe i to de for ma in ci pi en te, o que era
um gran de ge ra dor de do en ças;

24 – Apro va ção da lei que re gu la men ta os pla-
nos de sa ú de, be ne fi ci an do mais de 40 mi lhões de
bra si le i ros que, até en tão, ti nham pla nos de sa ú de,
mas, efe ti va men te, não ti nham pro te ção nem ga ran -
tia, pois não ha via fis ca li za ção por par te do Go ver no.
Essa his tó ria mu dou. O ex-Mi nis tro José Ser ra, no
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, en fren -
tou esse de sa fio e con se guiu a apro va ção de uma le-
gis la ção dura no Con gres so, que man te ve sob con tro -
le os pla nos de sa ú de e tem atu a do em de fe sa do
con su mi dor no sen ti do da me lho ra do aten di men to:

25 – Apro va ção de emen da cons ti tu ci o nal no
Con gres so que ga ran tiu o cres ci men to de re cur sos
or ça men tá ri os para a sa ú de, in clu in do União, Esta-
dos e Mu ni cí pi os;

26 – Re gu la ri za ção, de po is de dez anos, de to-
dos os pa ga men tos e trans fe rên ci as do SUS. Hoje, os
hos pi ta is dos Esta dos e Mu ni cí pi os sa bem que re ce -
be rão re li gi o sa men te os re cur sos para man ter a sua
atu a ção;

27 – Re du ção das de si gual da des re gi o na is, um
pon to ex tre ma men te im por tan te. O ex-Mi nis tro José
Ser ra re es tru tu rou a re dis tri bu i ção de re cur sos de for-
ma a com ba ter as de si gual da des re gi o na is, por que
am pli ou a dis tri bu i ção de re cur sos em 108%, na Re-
gião Nor te; em 84%, na Re gião Nor des te; e em 71%,
na Re gião Cen tro-Oes te, sen do es sas três re giões as
mais aqui nho a das;

28 – Sa ne a men to bá si co. O Mi nis té rio da Sa ú de 
in ves tiu R$2,454 bi lhões...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Ro me ro Jucá, sem que rer ser de se le gan te,
que ro ad ver ti-lo que V. Exª já ul tra pas sou em qua se
qua tro mi nu tos – pra ti ca men te o do bro – o tem po re-
gu la men tar des ti na do à co mu ni ca ção de Li de ran ça.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Vou en cer rar, Sr. Pre si den te.

29 – Apro fun da men to do pro ces so de des cen -
tra li za ção do SUS. Ante ri or men te se trans fe ri am 24%
da re ce i ta do SUS para Esta dos e Mu ni cí pi os; hoje,
trans fe re-se 66% de for ma au to má ti ca.

E mu i tas ou tras são as con quis tas do Mi nis té rio
da Sa ú de nes ses qua tro anos. Po de ría mos fa lar da
que da da mor ta li da de in fan til e de mu i tas ou tras
ques tões.

Faço este re la to e peço a trans cri ção des se ba-
lan ço da ges tão dos qua tro anos, por que en ten do que
é im por tan te que o País sa i ba da trans for ma ção fe i ta
no Mi nis té rio da Sa ú de, pois o Go ver no Fer nan do
Hen ri que tem o com pro mis so de atu ar cada vez mais
de for ma so ci al, me lho ran do a sa ú de e a edu ca ção
com os pro gra mas que vi sam di mi nu ir o fos so en tre
os mais po bres e os mais ri cos des te País.

Peço, por tan to, a trans cri ção do ba lan ço, Sr.
Pre si den te.

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

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

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Asses so ria de Co mu ni ca ção So ci al

Di vi são de Impren sa

Ba lan ço da ges tão 1998-2002

No fi nal mar ço de 1998, José Ser ra as su miu o Mi nis té rio da

Sa ú de. Ao fi nal de sua ges tão, é o pri me i ro em re co nhe cer que a

Sa ú de no Bra sil ain da apre sen ta mu i tas ca rên ci as: ”Fal ta mais a fa-

zer do que já fi ze mos. Mas já fi ze mos mu i to e pos so di zer, com se-

gu ran ça, que hoje a sa ú de está me lhor do que on tem e que ama-

nhã es ta rá me lhor do que hoje“.

A re a li za ção prin ci pal de José Ser ra no Mi nis té rio foi, sem

dú vi da, ter re cu pe ra do a auto-es ti ma do se tor, pon do-o em mo vi -

men to, numa di re ção po si ti va, en fren tan do obs tá cu los até en tão

con si de ra dos in trans po ní ve is.

Exem plos das prin ci pa is con quis tas:

1. Implan ta ção dos me di ca men tos ge né ri cos no Bra sil, de

for ma ir re ver sí vel, de po is de dé ca das de atra so em re la ção a ou-

tros pa í ses do mun do. Já são 30 la bo ra tó ri os, 440 pro du tos re gis -

tra dos em 1.400 apre sen ta ções. Os ge né ri cos são, em mé dia, 45%

mais ba ra tos do que os re mé di os de mar ca e suas ven das es tão

cres cen do 10% ao mês.
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2. Di mi nu i ção de im pos tos so bre me di ca men tos e de uso

con ti nu a do e re pres são aos abu sos de pre ços nes sa área. Esses

fa tos, acres ci dos da in tro du ção dos ge né ri cos, per mi ti ram, pela pri-

me i ra vez, que o ín di ce de pre ços de me di ca men tos te nha di mi nu í -

do em ter mos ab so lu tos ao lon go de 2001. Enquan to a in fla ção

(Fipe) foi de 7%, o ín di ce de me di ca men tos caiu em 1,1%.

3. Tri pli ca ção da dis tri bu i ção gra tu i ta de me di ca men tos para

a po pu la ção que não tem di nhe i ro para com prá-los nas far má ci as

(pro gra mas de Far má cia Bá si ca, Far má cia Po pu lar e Me di ca men -

tos de Alta Com ple xi da de).

4. Luta con tra o mo no pó lio ab so lu to das pa ten tes me di ca -

men tos:

vi tó ria es pe ta cu lar na Assem bléia da Orga ni za ção  Mun di al

do Co mér cio (OMC) e re du ções ex pres si vas de pre ços. No caso da

Aids, o tra ta men to por do en te pas sou a cus tar de um ter ço a um

quin to do que cus ta nos Esta dos Uni dos.

5. Expan são da apli ca ção gra tu i ta de va ci nas, de 214 mi lhões

para 301 mi lhões de do ses ao ano. Du pli ca ção da pro du ção na ci o nal

de va ci nas: de 95 mi lhões para 193 mi lhões de do ses por ano.

6. Intro du ção da va ci na gra tu i ta con tra a gri pe, pne u mo nia e

té ta no para to das as pes so as com mais de 60 anos. Como con se -

qüên cia, as in ter na ções hos pi ta la res de vi do a com pli ca ções re la ci -

o na das com a gri pe ca í ram em mais de oito mil por ano.

7. Cam pa nha con tra a Aids, mo de lo para o mun do con si de -

ra da pela Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS), por ONGs do ex-

te ri or, pela opi nião pú bli ca e im pren sa in ter na ci o nal (NYT) como a

me lhor do mun do. A mor ta li da de pela Aids no Bra sil caiu 50%. Além

dis so, hou ve re du ção de cer ca de 80% no tra ta men to das in fec ções 

opor tu nis tas. A trans mis são mãe para fi lho caiu 70%.

8. Eli mi na ção do sa ram po no Bra sil: em 1997 fo ram 54 mil

ca sos; há mais de um ano não há ne nhum caso re gis tra do; di mi nu i -

ção con si de rá vel da ma lá ria (250 mil ca sos a me nos); eli mi na ção

do té ta no neo-na tal em 99,6% dos mu ni cí pi os bra si le i ros; re du ção

em 30% da in ci dên cia de ra i va hu ma na; re du ção em 99% dos ca-

sos de có le ra. Man te ve-se er ra di ca da a po li o mi e li te, ape sar da sua

ele va da in ci dên cia na Áfri ca e na Asia. Man te ve-se tam bém er ra di -

ca da a fe bre ama re la ur ba na, va ci nan do-se 60 mi lhões de pes so as

des de 1998. Co que lu che e dif te ria hoje são in sig ni fi can tes.

9. Ba ta lha con tra o ci gar ro, pro i bin do pu bli ci da de na te le vi -

são, no rá dio, nas re vis tas, nos jor na is e em out do ors; im plan ta ção

do Dis que Pare de Fu mar; obri ga to ri e da de de se es tam par ima-

gens de pes so as do en tes de vi do ao ci gar ro nos ma ços do pro du to

etc. Se gun do a im pren sa in ter na ci o nal Wall Stre et Jour nal, o Bra-

sil hoje está à fren te de to dos pa í ses em de sen vol vi men to na ba ta -

lha an ti ta ba gis ta.

10. Au men to de qua se três ve zes do nú me ro de agen tes co-

mu ni tá ri os de sa ú de em todo o Bra sil, de 54 mil para 153 mil. Os re-

cur sos são trans fe ri dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de e con tra tos são

fe i tos por Esta dos e Mu ni cí pi os. Hoje, o pro gra ma de agen tes co-

mu ni tá ri os de sa ú de co bre cer ca de 90 mi lhões de bra si le i ros.

11. Au men to de cin co ve zes o nú me ro de equi pes de sa ú de da

fa mí lia, que hoje se apro xi mam de 14 mil. A meta é che gar a cer ca de

20 mil até o fi nal des te ano. As equi pes são for ma das por um mé di co,

uma en fer me i ra, duas au xi li a res de en fer ma gem e cin co agen tes de

sa ú de, que aten dem 1.000 fa mí li as. Tra ta-se de um pro gra ma or ga ni -

za do e sub ven ci o na do pelo Mi nis té rio da Sa ú de, em par ce ria prin ci -

pal men te com os Mu ni cí pi os. Hoje são co ber tas pelo Pro gra ma de

Sa ú de da Fa mí lia (PSF) cer ca de 46 mi lhões de pes so as.

12. Du pli ca ção do apo io a Pas to ral da Cri an ça, da Igre ja Ca tó li -

ca, que re ú ne 150 mil agen tes de sa ú de em todo o Bra sil. Onde a Pas-

to ral atua, a mor ta li da de in fan til e a des nu tri ção ca í ram à me ta de.

13. Cri a ção do pro gra ma Bol sa-Ali men ta ção, cujo ob je ti vo é

re du zir a des nu tri ção e a mor ta li da de in fan til. Des ti na-se às ges tan -

tes, mães ama men tan do e cri an ças de até 6 anos, em ris co nu tri ci -

o nal, e que per ten çam a fa mí li as com ren da men sal per ca pi ta de

até R$90,00. Mais de 3,5 mi lhões de pes so as se rão be ne fi ci a das.

14. Ca pa ci ta ção em cur sos de um ano, com di plo mas de 225

mil au xi li a res  de en fer ma gem, em todo o Bra sil. É o  ma i or pro gra -

ma de tre i na men to pro fis si o nal já fe i to no Bra sil e na Amé ri ca La ti -

na, com fi nan ci a men to do FAT e do BID.

15. Re a li za ção de cam pa nha con tra a di a be tes e a hi per ten -

são — exa mes aos asi le i ros de mais de 40 anos e tra ta men to gra tu -

i to a to dos os que ti ve rem es sas do en ças.

16. Mu ti rões gra tu i tos de ci rur gi as: ca ta ra ta, olhos de di a bé ti -

cos, hér nia, va ri zes, prós ta ta. O caso mais es pe ta cu lar é o da ca ta ra -

ta: em 1998 ha via cer ca de 600 mil pes so as na lis ta de es pe ra (es pe ra 

mé dia de sete anos). Com o mu ti rão, fo ram re a li za das 736 mil ci rur gi -

as até 2001, eli mi nan do o dé fi cit nes sa área. A mé dia de ci rur gi as era

de 130 mil por ano. De po is do mu ti rão sal tou para 245 mil por ano.

17. Pri o ri da de à sa ú de da mu lher: cam pa nha de pre ven ção ao

cân cer do colo de úte ro (de 3,2 mi lhões de mu lhe res exa mi na das, oito

mil es ta vam do en tes), cam pa nha de va ci na ção con tra ru béo la (16 mi-

lhões de mu lhe res), au men to da re mu ne ra ção do SUS pe los par tos em

cer ca de 160%, in tro du ção da anes te sia nos par tos do SUS (an tes não

exis tia), au men to das con sul tas pré-na ta is no sis te ma pú bli co (da mé-

dia de uma con sul ta por mu lher para cin co con sul tas), di mi nu i ção de

ce sa ri a nas des ne ces sá ri as. A mor ta li da de ma ter na nos hos pi ta is do

SUS (nú me ro de óbi tos a cada 100 mil in ter na ções obs té tri cas) caiu de

37 mor tes/100 mil in ter na ções em 1995 para 26/100 mil em 2001. As

ce sa ri a nas ca í ram de 32,5% em 1997 para 24% em 2001.

18. Implan ta ção do Sis te ma Na ci o nal do Cân cer - or ga ni za ção

de uma Rede Na ci o nal de Assis tên cia aos pa ci en tes com cân cer com

256 Ser vi ços de Onco lo gia (cen tros de alta com ple xi da de mais ser vi -

ços de qui mi o te ra pia e ra di o te ra pia). Com o Pro je to Expan de es tão

sen do in ves ti dos, em qua tro anos, R$45 mi lhões em es tru tu ra ção de

20 Cen tros de Alta Com ple xi da de em Onco lo gia.

19. Implan ta cão do Sis te ma Na ci o nal dos Trans plan tes de

Órgãos e di na mi za ção de todo o se tor. Como con se qüên cia, as

des pe sas com trans plan tes cres ce ram 208% e o nú me ro de ci rur -

gi as au men tou 77%. O Bra sil é o hoje o se gun do país do mun do em

nú me ro de trans plan tes (de po is dos Esta dos Uni dos).
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20. Sa ú de in dí ge na: foi trans fe ri da da Fu nai para o Mi nis té rio 

da Sa ú de em 1999. Os re cur sos au men ta ram em 12 ve zes; fo ram

cri a dos 34 dis tri tos de sa ú de in dí ge na e tre i na dos mais de dois mil

agen tes co mu ni tá ri os in dí ge nas. Em 2001, a mor ta li da de in fan til in-

dí ge na caiu 20% e fo ram im plan ta dos sis te mas de abas te ci men to

de água em 614 al de i as in dí ge nas.

21. Implan ta ção do Sis te ma Na ci o nal de Aten di men to em

Urgên cia e Emer gên cia, com a cri a ção de um fa tor de in cen ti vo fi nan -

ce i ro e a ele va ção nos va lo res de re mu ne ra ção do SUS nas áre as de

UTI, ci rur gi as ne u ro ló gi cas e as sis tên cia aos gran des que i ma dos. Fo-

ram fe i tos in ves ti men tos de cer ca de R$750 mi lhões na rede hos pi ta -

lar do SUS e in cre men ta do o cus te io dos ser vi ços pres ta dos.

22. Imple men ta ção do Sis te ma Na ci o nal de Assis tên cia à

Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia Fí si ca (am pli a ção do aces so e

qua li fi ca ção da as sis tên cia em re a bi li ta ção, com a im plan ta ção de

Re des Esta du a is de Assis tên cia e im plan ta ção de 184 cen tros de

re fe rên cia em todo o País, com in ves ti men tos de R$7,5 mi lhões).

23. For ta le ci men to da rede de hos pi ta is fi lan tró pi cos sé ri os

com o cha ma do Pro er das San tas Ca sas e re a jus tes es pe ci a is.

24. Cri a ção da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria

(Anvi sa), para con tro lar a qua li da de de me di ca men tos e ou tros pro-

du tos e ser vi ços que afe tam a sa ú de das pes so as.

25. Implan ta ção da ro tu la gem nu tri ci o nal obri ga tó ria em to-

dos os ali men tos fa bri ca dos e co mer ci a li za dos no País, para aju dar 

os con su mi do res na es co lha de uma di e ta mais sa u dá vel.

26. Me lho ria da qua li da de do san gue trans fun di do. Des de

1998, cer ca de R$250 mi lhões fo ram in ves ti dos em cons tru ções,

re for mas e aper fe i ço a men to dos ser vi ços he mo te rá pi cos de to dos

os es ta dos, além da aqui si ção de me di ca men tos no va lor de R$800

mi lhões para tra ta men to dos por ta do res de he mo fi lia do País. Anu-

al men te, cer ca de duas mil ins pe ções de vi gi lân cia sa ni tá ria são re-

a li za das na área do san gue. Mais de 20 mil téc ni cos dos ser vi ços

de he mo te ra pia re ce be ram o tre i na men to à dis tân cia no pe río do.

To dos os pro du tos uti li za dos des de a co le ta até a trans fu são têm

sua qua li da de con tro la da pela Anvi sa.

27. Implan ta ção de no vos exa mes para de tec ção dos ví rus de

he pa ti te C e Aids nos do a res de san gue. Com os no vos tes tes, que

se rão obri ga tó ri os em todo o san gue co le ta do no País, ba se a dos em

téc ni cas de bi o lo gia mo le cu lar, pre vê-se a di mi nu i ção de 345 ca sos de

he pa ti te C e 141 de Aids por trans fu sões de san gue a cada ano.

28. Pro i bi ção de ven da de ál co ol etí li co lí qui do no co mér cio

para evi tar que con ti nu em ocor ren do aci den tes com fogo que têm

pro vo ca do le sões em 150 mil pes so as a cada ano, sen do 45 mil cri-

an ças. A par tir da me di da, o ál co ol só po de rá ser ven di do no co-

mér cio na for ma de gel. Tam bém foi de ter mi na da a adi ção de uma

subs tân cia no ál co ol (o des na tu ran te), que im pe de sua in ges tão

tan to por cri an ças quan to por adul tos.

29. Apro va ção da lei que re gu la men ta os pla nos de sa ú de e

a cri a ção da de Sa ú de Su ple men tar para fis ca li zar e dis ci pli nar os

pla nos de sa ú de.

30. Cri a ção do Car tão Na ci o nal de Sa ú de, ini ci al men te em

44 mu ni cí pi os, que per fa zem 13 mi lhões de pes so as. Até o fim do

ano, o sis te ma in for ma ti za do será es ten di do a to dos os aglo me ra -

dos ur ba nos (80 mi lhões de ha bi tan tes). O car tão sig ni fi ca ma i or

pos si bi li da de de pla ne ja men to para o SUS, eco no mia de tem po e

fi las no aten di men to à po pu la ção, me lho ria na dis tri bu i ção de me di -

ca men tos, di mi nu i ção de fra u des, com pen sa ção en tre es ta dos e

mu ni cí pi os por ser vi ços pres ta dos uns aos ou tros.

31. Insti tu i ção da co mu ni ca ção di re ta do MS com os usuá ri os

do SUS, por meio do en vio de car tas com in for ma ções so bre sua in-

ter na ção hos pi ta lar e aber tu ra do es pa ço para que os mes mos fa çam

de nún ci as, crí ti cas e su ges tões (fo ram en ca mi nha das qua tro mi lhões

de car tas). O Dis que-Sa ú de foi am pli a do e fo ram cri a dos tam bém o

Dis que Pare de Fu mar e o Dis que Pla nos de Sa ú de. No to tal são 3,5

mi lhões de li ga ções por ano, no sis te ma 0800, do Bra sil in te i ro.

32. Emen da cons ti tu ci o nal que ga ran te o cres ci men to de re-

cur sos para a sa ú de de R$37 bi lhões para R$ 54 bi lhões por ano,

até 2004, in clu in do União, Esta dos e Mu ni cí pi os. Ou seja, R$17 bi-

lhões a mais.

33. Re gu la ri za ção e pon tu a li da de, de po is de dez anos, de

to dos os pa ga men tos e trans fe rên ci as do SUS.

34. Inves ti men tos de R$3 bi lhões na cons tru ção, con clu são

e equi pa men tos hos pi ta is e cen tros de sa ú de em todo o Bra sil. É o

ma i or in ves ti men to por uni da de de tem po já fe i to na his tó ria do País

na área da sa ú de.

35. Re du ção das de si gual da des re gi o na is na alo ca ção dos

re cur sos do MS. Des de a pos se de José Ser ra no Mi nis té rio da Sa-

ú de os re cur sos au men ta ram em:

– 108,94% na re gião Nor te;

–  84,30% na re gião Nor des te;

–  71,24% na re gião Cen tro-Oes te;

–  64,16% na re gião Sul;

–  60,34% na re gião Su des te.

36. Sa ne a men to Bá si co: de 1997 a 2001 o Mi nis té rio da Sa-

ú de in ves tiu R$2,454 bi lhões, co mum in cre men to de 900%, pas-

san do de R$160 bi lhão mi lhões para R$1,4 bi lhão. Em 2001, só no

Pro je to Alvo ra da fo ram in ves ti dos R$1,050 bi lhão. Em 2002, são

cer ca de R$850 mi lhões num to tal de apro xi ma da men te 2.300 mu-

ni cí pi os (os mais ca ren tes).

37. Apro fun da men to do pro ces so de des cen tra li za ção do

SUS. Em de zem bro de 1997 eram trans fe ri dos de for ma au to má ti -

ca para es ta dos e mu ni cí pi os, 24,1% do 24,1% to tal de re cur sos.

Em de zem bro de 2001, fo ram trans fe ri dos 66,9%.

38. Au men to sig ni fi ca ti vo dos re cur sos trans fe ri dos vara es ta dos

e mu ni cí pi os para fi nan ci ar as ações de sa ú de de mé dia e alta com ple xi -

da de (au men to mé dio de 77,69% em re la ção a fe ve re i ro de 1998).

39. Nas com pras pú bli cas, o Mi nis té rio da Sa ú de ado tou ino-

va ções como o Ban co de Pre ços em Sa ú de e o Re gis tro de Pre ços. 

O Ban co de Pre ços pro pi cia trans pa rên cia das com pras sem pre-

ce den tes no se tor pú bli co, po ten ci a li zan do o po der de ne go ci a ção

e que bran do car téis re gi o na is que im pe dem uma ma i or re du ção de
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pre ços de in su mos em sa ú de. O Re gis tro de Pre ços per mi te que

es ta dos e mu ni cí pi os pos sam re a li zar com pras em edi ta is fe de ra is,

me lho ran do suas con di ções de com pra e re du zin do cus tos de tran-

sa ção. Na úl ti ma se ma na, o Mi nis té rio en ca mi nhou à Casa Ci vil

Pro je to de Lei que per mi ti rá a ado ção do “pre gão” nas com pras do

SUS, am pli an do as con di ções para ob ten ção de me no res pre ços.

40. Re du ção drás ti ca de cus tos, per mi tin do, com o mes mo

mon tan te de re cur sos, am pli ar as ações de sa ú de. Exem plos: eco-

no mia de R$620 mi lhões em con se qüên cia de ajus te na es tru tu ra

ad mi nis tra ti va do Mi nis té rio; eco no mia de R$490 mi lhões na com-

pra de me di ca men tos (1998-2001); eco no mia de US$664 mi lhões

em qua tro anos, gra ças a nova po lí ti ca de aqui si ção de va ci nas

ado ta da a par tir de 1998. O pre ço de va ci na con tra a gri pe caiu de

US$4,8 para US$1,8; no caso da va ci na con tra a he pa ti te a re du -

ção foi de US$1 vara US$0,38.

41. Esti ma-se que em qua tro anos fo ram cri a dos mais de

300 mil no vos em pre gos no se tor da sa ú de, so men te em de cor rên -

cia ações do Mi nis té rio da Sa ú de.

42. Qu e da da mor ta li da de in fan til, en tre 1998 e 2001, de

36,7 para 32,7 (cri an ças me no res de um ano para cada mil nas ci -

dos vi vos). Há in di ca ções, a par tir de no vas pes qui sas, de que o ín-

di ce já pode ter ca í do para cer ca de 30 ou me nos. Ao lon go dos

anos 90, a mor ta li da de in fan til no Bra sil caiu mais de 30%, ín di ce

que cor res pon de ao do bro do re sul ta do mun di al e é um quar to su-

pe ri or à mé dia la ti no-ame ri ca na.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Dia Inter na ci o -
nal da Mu lher é um mar co mu i to im por tan te na his tó -
ria da hu ma ni da de. 

No Con gres so Na ci o nal, fo ram fe i tas ho me na -
gens es pe ci a is à par ti ci pa ção da mu lher pro fis si o nal,
prin ci pal men te aque la que lida na po lí ti ca, mos tran do
e de fen den do os seus di re i tos. 

Hoje, que ro co me çar o meu pro nun ci a men to
cum pri men tan do as mu lhe res que tra ba lham aqui, na
Asses so ria, na Se cre ta ria, na Ta qui gra fia, tra ba lho
que de sem pe nham com tan ta pro pri e da de.

Di ver sos ora do res que me an te ce de ram fi ze ram 
re fe rên ci as elo gi o sas e im por tan tes do avan ço da
mu lher e de sua par ti ci pa ção na so ci e da de. Eu tam-
bém que ro fa zer al gu mas re fe rên ci as, re gis tran do, ini-
ci al men te, que hoje é um dia es pe ci al, como to dos de-
ve ri am ser. É nes ta data que todo o mun do co me mo ra 
o Dia Inter na ci o nal da Mu lher. Mas nem tudo são flo-
res. As mu lhe res fo ram e ain da são dis cri mi na das em
mu i tos lu ga res, ape sar de vi rem con quis tan do es pa -
ço em to das as ati vi da des e de sem pe nhan do um pa-
pel cada vez mais im por tan te na so ci e da de.

O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que nes te mo-
men to pre si de esta ses são, ci tou que o re co nhe ci men to 
da im por tân cia fe mi ni na na his tó ria co me çou há 145
anos, pre ci sa men te no dia 8 de mar ço de 1857, nos
Esta dos Uni dos, quan do acon te ceu uma das pri me i ras
ações or ga ni za das por tra ba lha do res do sexo fe mi ni no
no mun do. Cen te nas de mu lhe res das fá bri cas de ves-
tuá rio e têx te is de Nova York ini ci a ram uma mar cha de
pro tes to con tra os ba i xos sa lá ri os, o pe río do de 12 ho-
ras diá ri as e as más con di ções de tra ba lho. A ma ni fes ta -
ção foi vi o len ta men te dis per sa da pela po lí cia, mas a
sua co ra gem pas sou para a his tó ria e, des de 1975, o
dia 8 de mar ço é co me mo ra do pe las Na ções Uni das
como o Dia Inter na ci o nal da Mu lher. 

Vá ri as re fe rên ci as so bre as qua li da des e a par ti -
ci pa ção da mu lher fo ram fe i tas no ple ná rio do Se na -
do. Gos ta ria de fu gir ao lu gar co mum e tra zer da dos
es ta tís ti cos que pos sam com pro var que, re al men te,
ao lon go des ses anos, a mu lher cres ceu na sua ati vi -
da de, quer como mãe, quer como che fe de fa mí lia,
quer como pro fis si o nal li be ral. 

Ve ja mos, por exem plo, al guns da dos. O Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca, IBGE, mos tra que
as mu lhe res re pre sen tam hoje 41% da Po pu la ção Eco-
no mi ca men te Ati va (PEA) do Bra sil, num to tal de 31 mi-
lhões de tra ba lha do ras, e cer ca de um quar to das fa mí li -
as do País são por elas che fi a das. Ape sar de uma gran-
de par ce la pos su ir um ma i or ní vel de ins tru ção que os
ho mens, não exer cem, po rém, fun ção com pa tí vel com a
sua for ma ção. Ocu pam, em sua ma i o ria, pos tos de tra-
ba lho mais pre cá ri os, além de re ce be rem um sa lá rio
me nor. Por aí, já co me ça uma in jus ti ça so ci al.

Di an te dis so, as mu lhe res ain da pre ci sam con-
so li dar a sua im por tân cia no mer ca do de tra ba lho e
mu dar a si tu a ção. Sua luta jun to às suas ca te go ri as
pro fis si o na is pre ci sa ser in ten si fi ca da, pois, atu al -
men te, os re sul ta dos das ne go ci a ções co le ti vas ain-
da se con cen tram nas ques tões re la ti vas às mu lhe res 
ges tan tes e à ma ter ni da de, pou co tra tan do dos pro-
ble mas da mu lher no tra ba lho.

Cito ou tra pes qui sa do IBGE, in ti tu la da Per fil
das mu lhe res res pon sá ve is pe los do mi cí li os no Bra sil,
ba se a da em da dos do cen so 2000 e que foi di vul ga da
on tem em todo o País. O es tu do mos tra que as mu lhe res
es tão as su min do cada vez mais o co man do da fa mí lia. 

Sr. Pre si den te, o tra ba lho des ta ca os da dos
mais sig ni fi ca ti vos so bre cer ca de 11 mi lhões de mu-
lhe res, ou 12,9% das 86 mi lhões de bra si le i ras, e que
têm sob sua res pon sa bi li da de 24,9% dos do mi cí li os
do País. Em 1991, ape nas 18,1% dos do mi cí li os es ta -
vam nes sa si tu a ção.

Per mi tam-me os co le gas ci tar al guns da dos sig-
ni fi ca ti vos des se le van ta men to, que é uma ver da de i ra 
ra di o gra fia da si tu a ção da mu lher bra si le i ra. Na Re-
gião Su des te, 46,4% das mu lhe res são res pon sá ve is
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pe los do mi cí li os, vin do a se guir o Nor des te, com
28,5%. Esses nú me ros re fle tem a in ten si da de da mi-
gra ção nor des ti na mas cu li na nas úl ti mas dé ca das e a
alta fre qüên cia de dis so lu ções con ju ga is nas ca ma -
das mais po bres da po pu la ção. 

O au men to do nú me ro de do mi cí li os cu jos res-
pon sá ve is são mu lhe res é um fe nô me no ti pi ca men te
ur ba no: 91,4% de les es tão em ci da des, en quan to
8,6% es tão nas zo nas ru ra is. Um ter ço das mu lhe res
res pon sá ve is pe los do mi cí li os têm mais de 60 anos -
na ma i o ria, vi ú vas.

Se gun do a pes qui sa, no item es co la ri da de, as
mu lhe res avan ça ram. A pro por ção de al fa be ti za das
pas sou de 80,6%, em 1991, para 87,5%, em 2000.
Ve jam que o cres ci men to foi re al men te sig ni fi ca ti vo,
apre sen tan do li ge i ra van ta gem so bre os ho mens nes-
se que si to. A mé dia de anos de es tu do das res pon sá -
ve is por do mi cí li os tam bém au men tou de 4,4 para 5,6
anos, nes se mes mo pe río do. 

Mas o avan ço nos es tu dos e a ma i or au to no mia
das mu lhe res não se tra du zi ram em igual da de de ren-
da em re la ção aos ho mens. Um exem plo é o ren di -
men to mé dio men sal das mu lhe res res pon sá ve is por
do mi cí li os - R$591,00 -, in fe ri or ao dos ho mens na
mes ma con di ção - R$827,00. Me ta de de las sus ten ta
a fa mí lia, com me nos de 1,8 sa lá rio mí ni mo
(R$324,00). A dis pa ri da de se re pe te em to das as re-
giões do País, sen do que o ma i or ren di men to mé dio
fe mi ni no é en con tra do no Su des te – R$712,00 – e o
me nor, no Nor des te – R$376,00. Em 1991, a ren da
das mu lhe res equi va lia a 63,1% da dos ho mens. Já
em 2000, essa re la ção atin giu 71,5%, re du zin do-se a
de si gual da de en tre ho mens e mu lhe res.

Além de tra ba lhar fora, a gran de ma i o ria das mu-
lhe res ain da exer ce afa ze res do més ti cos, cu i dan do da
fa mí lia. Se gun do a pes qui sa do IBGE, a par ce la des sas
mu lhe res pas sou de 90%, em 1992, para 93,6%, em
1999. Isso sig ni fi ca que as mu lhe res vêm as su min do
cada vez mais res pon sa bi li da de na fa mí lia.

Não vou can sar os co le gas com mais nú me ros.
Acho que os que ci tei aqui são su fi ci en tes para mos-
trar que a mu lher vem ga nhan do des ta que e con quis -
tan do seu es pa ço na so ci e da de, mas ain da pre ci sa
con ti nu ar lu tan do para ven cer as dis cri mi na ções e ser
tra ta da de igual para igual com os ho mens. Os nú me -
ros mos tram que são ba ta lha do ras e es tão as su min -
do cada vez mais res pon sa bi li da des. Por isso, re gis -
tro aqui o meu apo io a to das elas nes te sig ni fi ca ti vo
Dia Inter na ci o nal da Mu lher.

Gos ta ria de ci tar, em es pe ci al, al gu mas mu lhe -
res que con se gui ram so bres sa ir-se em suas áre as de
atu a ção, como é o caso da Mi nis tra Ellen Gra cie
Northfle et, a pri me i ra Mi nis tra da his tó ria do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, a mais alta Cor te de Jus ti ça do País,
e Eli a na Cal mon, pri me i ra Mi nis tra a in gres sar no Su-

pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça – STJ. Tam bém, a exem plo
de V.Exª, Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de ci tar a
Go ver na do ra Ro se a na Sar ney, do Ma ra nhão, que
cons tru iu uma his tó ria de su ces so por onde pas sou e
é a pri me i ra mu lher can di da ta à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca em nos so País. A to das elas, a mi nha sa u da ção!

Igual men te, Sr. Pre si den te, per mi ta-me re gis trar 
que, nes ta se ma na, no dia 6 de mar ço, co me mo -
rou-se an te ci pa da men te o Dia Inter na ci o nal da Mu-
lher, du ran te a pos se da Pre si den te da Asso ci a ção
das Mu lhe res de Ne gó ci os e Pro fis si o na is do Dis tri to
Fe de ral. O Pre si den te do Se na do, Se na dor Ra mez
Te bet, com pa re ceu ao even to e fez um va li o so dis cur -
so, che io de ca lor hu ma no, sen do apla u di do pe las
inú me ras mu lhe res ali pre sen tes. Esse even to ocor-
reu aqui em Bra sí lia, quan do se deu a pos se da nova
Pre si den te, Car mem Gra ma cho, e a sa í da da Pre si -
den te Isa Lou ze i ro, da BPW, que exer ceu um man da -
to mu i to pro fí cuo. Este va pre sen te tam bém a Pre si -
den te da Fe de ra ção das Mu lhe res de Ne gó ci os e Pro-
fis si o na is do Bra sil, Drª Ma ria Inês.

Gos ta ria de fa zer um re gis tro his tó ri co im por tan -
te, Sr. Pre si den te. Qu an do fiz mi nha cam pa nha po lí ti -
ca con cor ren do pela pri me i ra vez à Pre si dên cia da
Asso ci a ção Co mer ci al do Dis tri to Fe de ral – e foi uma
cam pa nha acir ra da em to das as ci da des sa té li tes,
como se es ti vés se mos dis pu tan do uma ele i ção para
o Go ver no –, ob ser vei que, em Bra sí lia, a mu lher ti-
nha uma po si ção de des ta que: ocu pa va os car gos
mais im por tan tes na ad mi nis tra ção das em pre sas,
eram pro fis si o na is li be ra is da mais alta qua li da de,
prin ci pal men te no exer cí cio da sua pro fis são.

Nes sa épo ca, fiz um ges to ou sa do. Até aque le
mo men to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
1977, não ha via uma mu lher se quer em di re to ria de
as so ci a ção co mer ci al. Tive a sa tis fa ção, a co ra gem e
a ou sa dia de in di car a pri me i ra mu lher no Bra sil a ocu-
par um car go na di re to ria da Asso ci a ção Co mer ci al, a
Drª Ma ria Inês Fon ti nel le Mou rão. Esse fato iné di to fez
com que, em se gui da, no Bra sil in te i ro, as mu lhe res
pas sas sem a ocu par car gos im por tan tís si mos, até a
pre si dên cia, em di ver sos Esta dos do nos so País.

Faço esse re gis tro como uma das gran des con-
quis tas ob ti das pela mu lher. E di ria tam bém que, a
par tir da que le mo men to, a mu lher pas sou a ser uma
em pre sá ria im por tan te, me re cen do to das es sas re fle -
xões e es ses pro nun ci a men tos fa vo rá ve is de di ver sos 
ora do res em nos so ple ná rio.

Nos sos cum pri men tos às mu lhe res hoje, no Dia
Inter na ci o nal da Mu lher, e sem pre.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te
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REQUERIMENTO Nº 62, DE 2002
(Re que ri men to nº 43, de 2002-M)

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são Par la -

men tar Con jun ta do Mer co sul, re que i ro, nos ter mos
do art. 40 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
que seja au to ri za da mi nha au sên cia dos tra ba lhos do
Se na do Fe de ral, no pe río do de 10 a 15 de mar ço de
2002, com o in tu i to de com pa re cer às re u niões ex ter -
nas da Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, 
que se rão re a li za das, res pec ti va men te, nas ci da des
de For ta le za, Ce a rá, e Na tal, Rio Gran de do Nor te,
em pa ra le lo à Qu a dra gé si ma Ter ce i ra Re u nião Anu al
da Assem bléia de Go ver na do res do Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to, con for me có pia ane xa do
Ofí cio nº P/6/2002 da Co mis são Par la men tar Con jun -
ta do Mer co sul.

Sala das Ses sões, 7 mar ço de 2002 – Se na dor
Ro ber to Re quião.

Of. nº P/6/2002

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Ao cum pri men tá-lo, te nho a sa tis fa ção de co mu -

ni car a Vos sa Exce lên cia que a Co mis são Par la men -
tar Con jun ta do Mer co sul, por de ci são em Re u nião
Ordi ná ria, re a li za rá re u niões ex ter nas nos dias 11,
12, 13 e 14 de mar ço pró xi mo, na ci da de de For ta le -
za, no Ce a rá, em pa ra le lo à Qu a dra gé si ma Ter ce i ra
Re u nião Anu al da Assem bléia de Go ver na do res do
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to que acon-
te ce rá na que la ca pi tal nor des ti na, e na ci da de de Na-
tal, Rio Gran de do Nor te.

A pri me i ra re u nião ex ter na, Se nhor Pre si den te,
foi de ci di da como es tra té gia des ti na da a apro ve i tar a
re fe ri da re u nião do BID, quan do es ta rão pre sen tes os
mi nis tros da Fa zen da a dos pa í ses-mem bros do Ban-
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, os re pre sen -
tan tes da Cor po ra ção Inte ra me ri ca na de Inves ti men -
tos, mem bros do Par la men to Cen tro—Ame ri ca no, do
Par la men to Andi no e do Par la men to La ti no-Ame ri ca -
no, e de to das as Re pre sen ta ção Na ci o na is dos Pa í -
ses-Mem bros do Mer co sul, para dis cu tir a ques tão da
Alca e seu im pac to no Mer co sul, a par tir de pa les tra
do Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães, bem
como so bre os blo cos eco nô mi cos e o novo pa pel dos
Par la men tos na in te gra ção re gi o nal do Cone-Sul, e,
com Fun da men to em pa les tra do Dr. Pa u lo No gue i ra
Ba tis ta Jú ni or, o pro ble ma do en di vi da men to ex ter no
e suas con se qüên ci as so ci a is no es pa ço ge o grá fi co
sul-ame ri ca no.

A se gun da re u nião ex ter na, apro ve i tan do-se o
des lo ca men to para For ta le za, e sem des pe sas com
alo ja men to e trans por tes em Na tal, dará con ti nu i da de 

ao tema da pri me i ra re u nião, além de re a li zar pa les -
tras so bre o tema dos de sa fi os e opor tu ni da des no
con tex to do Mer co sul e fren te à cri a ção de uma área
de li vre co mér cio das Amé ri cas, a Alca.

Tra ta-se, Se nhor Pre si den te, de im por tan tes
even tos, de ini ci a ti va da CPCM do Con gres so Na ci o nal, 
de cor ren te da ne ces si da de de ações le gis la ti vas ex ter -
nas por todo o ter ri tó rio na ci o nal que, ao fi nal da sua pri-
me i ra re u nião ex ter na, emi ti rá a “De cla ra ção de For ta le -
za”, do cu men to que apre sen ta rá pro pos tas per ti nen tes
ao fun da men tal tema das re la ções de co mér cio ex te ri or, 
no con tex to glo ba li za do e da atu al ten dên cia mun di al
para a for ma ção de blo cos eco nô mi cos re gi o na is, a
qual apre ci a ría mos fos se en tre gue por Vos sa Exce lên -
cia, como um dos nos sos con vi da dos es pe ci a is, às au-
to ri da des re pre sen tan tes do BID no de cor rer do en cer -
ra men to da sua re u nião anu al em For ta le za.

Assim, con for me vem acon te cen do, des de
1996, quan do o Se na do Fe de ral deu iní cio à co ber tu -
ra das des pe sas de des lo ca men to e ma nu ten ção de
par la men ta res e pes so al de apo io, im pres cin dí ve is à
re a li za ção des te tipo de even tos dos qua is par ti ci pa a
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, so li ci to 
a Vos sa Exce lên cia a au to ri za ção de li be ra ção de 75
diá ri as para co ber tu ra da hos pe da gem, 120 re fe i ções 
do tipo buf fet, no Ho tel Pla za Pra ia Su i tes, em For ta -
le za, no de cor rer do even to na ca pi tal ce a ren se, para
o que se gue pre vi são or ça men tá ria em ane xo.

So li ci to, ain da, a au to ri za ção de Vos sa Exce lên -
cia para que os Se na do res Ro ber to Re quião, Mar lu ce 
Pin to, José Fo ga ça, Arlin do Por to, Ge ral do Athoff,
Ante ro Paes de Bar ros, Amir Lan do e Jef fer son Pé res
par ti ci pem das re u niões ex ter nas em For ta le za e Na-
tal, re pre sen tan do esta Co mis são Par la men tar Con-
jun ta do Mer co sul e o Se na do Fe de ral na re u nião fi nal 
do BID e que te nham o abo no de suas fal tas no pe río -
do de 10 a 15 de mar ço pró xi mo, tam bém para os
con sul to res Ma ria Cláu dia Drum mond e Fran cis co
Eu gê nio Arcan jo, bem como a emis são de pas sa gens 
aé re as, con for me qua dro ane xo.

Por opor tu no, res sal to a im por tân cia da re a li za ção 
da re u nião ex ter na em apre ço na re gião Nor des te bra si -
le i ra, apro ve i tan do-se a opor tu ni da de de um en con tro
in ter na ci o nal como este da Re u nião Anu al dos Go ver -
na do res do BID, para di vul gar e for ta le cer o pro ces so de
am pli a ção do Mer co sul em âm bi to na ci o nal por meio da
ade são de to das as uni da des fe de ra ti vas do Bra sil, o
que, em de cor rên ciaaca ba rá por de mons trar o in te res -
se do Con gres so Na ci o nal nas dis cus sões que en vol -
vem o pro ces so de glo ba li za ção da eco no mia mun di al.

Na cer te za da aten ção de Vos sa Exce lên cia ao
pe di do que ora lhe en ca mi nho, re no vo-lhe meus sin-
ce ros vo tos de es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro ber to Re quião,
Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
re que ri men to lido será vo ta do opor tu na men te.

Os Srs. Se na do res Edi son Lo bão e Tião Vi a na
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, con sul to res da Orga ni -
za ção das Na ções Uni das para a Edu ca ção, Ciên cia
e Cul tu ra (Unes co) fo ram re cen te men te ao Par que
Na ci o nal dos Len çóis para bus car da dos que jus ti fi -
quem al çar aque la re gião em Sí tio do Pa tri mô nio
Mun di al Na tu ral. 

O Par que dos Len çóis Ma ra nhen ses é um dos
mais ra ros e be los fe nô me nos ge o ló gi cos do mun do,
que en can ta a to dos os bra si le i ros e es tran ge i ros que
para ali aflu em em bus ca do eco tu ris mo, da aven tu ra
e da des co ber ta de no vas ma ni fes ta ções da mãe na-
tu re za. O Par que é uma dá di va de Deus, um de ser to
che io de la go as de águas lin dís si mas, cris ta li nas, for-
ma das pe las águas da chu vas. O con jun to com pos to
pelo rio Pre gui ças, pe los pe que nos len çóis e pe los
po vo a dos de Atins, Man da ca ru e Ca bu ré é um ver da -
de i ro con vi te à tran qüi li da de, à con tem pla ção da be le -
za na tu ral, do ecos sis te ma, da nos sa ri que za na tu ral,
que pre ci sa ser me lhor di vul ga da para fins de ex plo -
ra ção tu rís ti ca.

A ci da de de Bar re i ri nhas, a 251 qui lô me tros de
São Luís, é o por tão de en tra da para os Len çóis Ma-
ra nhen ses. Com a cons tru ção da es tra da de aces so à
ci da de, ina u gu ra da re cen te men te pela go ver na do ra
Ro se a na Sar ney, hou ve um au men to sig ni fi ca ti vo no
nú me ro de tu ris tas em bus ca das be le zas des se pa ra -
í so na tu ral. Com isso, são mu i tos os em pre sá ri os que
já es tão in ves tin do na re gião, am pli an do a ge ra ção de
em pre go e ren da para a po pu la ção lo cal.

Os Con sul to res da UNESCO es ti ve ram em meu
Esta do com o ob je ti vo de aju dar a Ge rên cia de Meio
Ambi en te do Ma ra nhão na ela bo ra ção do pro je to,
com a pro pos ta do go ver no do Esta do, de ex pan dir
para o Par que o tí tu lo de Pa tri mô nio da Hu ma ni da de,
já con ce di do a São Luís.

De po is de vi si tar o lo cal, os Con sul to res con clu í -
ram que a ri que za e be le za na tu ra is do Par que es tão
bem pre ser va dos, e que exis tem gran des chan ces do
lo cal efe ti va men te ser re co nhe ci do pela Unes co
como Sí tio Mun di al Na tu ral.

A im por tân cia des sa es pe ra da de ci são da
Unes co é abrir por tas para fun dos de fi nan ci a men tos
nas áre as de pes qui sa, pla ne ja men to e con ser va ção
da bi o di ver si da de, dan do uma pro je ção mun di al aos

Len çóis. O que é um avan ço, já que o Par que pas sa rá
a ser co nhe ci do in ter na ci o nal men te como Pa tri mô nio
da Hu ma ni da de.

Ao men ci o nar este fato e as ri que zas na tu ra is
do meu Ma ra nhão, res sal te-se, mais uma vez, a am-
pli tu de do Pa tri mô nio His tó ri co ma ra nhen se. No Cen-
tro His tó ri co de São Luís con cen tra-se um dos mais
im por tan tes acer vos da ar qui te tu ra co lo ni al por tu gue -
sa do Bra sil, cons tru í do às pri me i ras dé ca das do Sé-
cu lo XVII, e que se con ser va até hoje, para o or gu lho
do povo do Ma ra nhão.

Como Go ver na dor de Esta do, cou be-me à épo-
ca a opor tu ni da de e a hon ra de in ves tir gran des es for -
ços para a res ta u ra ção bem su ce di da dos prin ci pa is
mo nu men tos de São Luís, en tre os qua is o Te a tro
Arthur Aze ve do e, a oito qui lô me tros do cen tro, a
trans for ma ção da an ti ga Usi na Têx til do Rio Anil no
Cen tro Inte gra do de Ensi no, com ca pa ci da de para
aco lher 7.500 cri an ças, am bos há anos em ple no fun-
ci o na men to.

Ape sar dos es for ços do Po der Pú bli co, esse
acer vo, no en tan to, está ame a ça do no que se re fe re 
à con ser va ção dos pré di os his tó ri cos. Há ris cos de
des mo ro na men tos, nos pe río dos in ver no sos, de edi-
fi ca ções que tra zem na sua ar ga mas sa pe río dos im-
por tan tes da pró pria his tó ria do Bra sil. Cu i dar de um
Pa tri mô nio da Hu ma ni da de como o de São Luís é
um de ver que cabe não so men te ao go ver no es ta -
du al, mas a todo o País atra vés do Po der Cen tral.
Só este tem con di ções de in ves ti men tos que as se -
gu rem a pre ser va ção e res ta u ra ção de obras de va-
lor cul tu ral e his tó ri co ines ti má vel. 

O Ma ra nhão é hoje o de ten tor do ma i or gru po
de edi fi ca ções his tó ri cas do nos so País. São cer ca
de 3.500 pré di os e ca sa rões com azu le jos por tu gue -
ses an ti gos, que con tam mu i tos sé cu los, ame a ça -
dos de de sa pa re cer. O Go ver no Fe de ral, em 1974,
efe ti vou o tom ba men to de mais de 1.300 imó ve is
que com põem o con jun to his tó ri co da ci da de. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol tan do 
aos Len çóis Ma ra nhen ses, vejo com mu i to oti mis mo 
a in for ma ção se gun do a qual o ge ren te de Meio
Ambi en te do Ma ra nhão, Már cio Vaz, pre vê que o
pro je to re la ti vo ao Par que Na ci o nal dos Len çóis será
ela bo ra do du ran te todo este ano de 2002 e apre sen -
ta do à UNESCO no pró xi mo ano. Faz-se ne ces sá rio
um in ten so tra ba lho de pes qui sa para se com pro var
que a re gião dos Len çóis Ma ra nhen ses é a úni ca da
Amé ri ca do Sul em ter mos de pre ser va ção e ca rac -
te rís ti cas ge o ló gi cas. 
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A par tir do pró xi mo mês, se gun do in for ma ções 
da re fe ri da au to ri da de es ta du al, o Insti tu to Bra si le i -
ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re-
no vá ve is (Iba ma) vai in ten si fi car o tra ba lho de fis ca -
li za ção e acom pa nha men to do uso pla ne ja do do
Par que. Esta é uma área de gran de ri que za na tu ral
e que por isso pre ci sa ser bem cu i da da para não
per der suas ca rac te rís ti cas, que são ca ras ao povo
do meu Esta do.

Aqui des ta tri bu na, Se nhor Pre si den te, ofe re ço
o meu ir res tri to apo io ao Go ver no do Ma ra nhão nes ta
jor na da de tra ba lho jun to à Unes co, na bus ca do tí tu lo 
de Sí tio do Pa tri mô nio Mun di al Na tu ral para o Par que
Na ci o nal dos Len çóis Ma ra nhen ses.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia 8 de mar ço de
1857, nos es ta dos uni dos, 129 ope rá ri as mor re ram
que i ma das em uma fá bri ca têx til. Elas es ta vam em
gre ve re i vin di can do a re du ção da jor na da de tra ba lho
de 14 para 10 ho ras diá ri as e o di re i to à li cen ça-ma -
ter ni da de. o dono da fá bri ca man dou tran car to das as
ope rá ri as lá den tro e ate ar fogo nas tra ba lha do ras.

Em me mó ria das mu lhe res que de ram suas vi-
das por um di re i to le gí ti mo, o mun do in te i ro ce le bra o
dia 8 de mar ço como o Dia Inter na ci o nal da Mu lher.

No mo men to em que, mais uma vez, nos re u -
ni mos, no Se na do Fe de ral, para ho me na ge ar mos a
mu lher, gos ta ria de ini ci ar com um pou co da his tó -
ria.

Con si de ro im por tan te co nhe cer a tra je tó ria de
lu tas das mu lhe res para mu dar sua par ti ci pa ção na
so ci e da de. anal fa be tas e ali ja das do es pa ço pú bli co, 
as mu lhe res, no mun do e no bra sil, ti ve ram, como
pri me i ras lu tas po lí ti cas, a bus ca do di re i to à edu ca -
ção e do di re i to ao voto.

Foi nos Esta dos Uni dos que ocor re ram as pri-
me i ras ma ni fes ta ções or ga ni za das em prol dos di re -
i tos da mu lher, no sé cu lo XIX. a luta con tra a es cra -
vi dão ex plo diu jun to com a luta pela li ber ta ção fe mi -
ni na. no Bra sil, as pri me i ras or ga ni za ções de mu lhe -
res sur gi ram após 1850 e sua prin ci pal ban de i ra era
o di re i to à ins tru ção e ao voto.

Ain da no Sé cu lo XIX, fo ram ad mi ti das nas es-
co las, prin ci pal men te para a for ma ção de pro fes so -
ras, já iden ti fi ca das como uma ne ces si da de so ci al e
cu jas ta re fas eram re co nhe ci da men te me lhor de-
sem pe nha das pe las mu lhe res.

O di re i to ao voto foi ins ta la do em 1932, quan do 
o Go ver no de Ge tú lio Var gas, for ma do após a Re vo -
lu ção de 1930, pro mul gou o novo Có di go Ele i to ral,
ga ran tin do fi nal men te a par ti ci pa ção de mo crá ti ca
bá si ca às mu lhe res bra si le i ras. nas ele i ções de
1933, con vo ca das para a as sem bléia na ci o nal cons-
ti tu in te, fo ram ele i tos 214 de pu ta dos e uma úni ca
mu lher: a pa u lis ta Car lo ta Pe re i ra de Qu e i roz. Bert-
ha Lutz, con cor ren do pelo Dis tri to Fe de ral (RJ), foi
ele i ta pri me i ra su plen te.

A con quis ta do voto fe mi ni no no mun do não é
mu i to an te ri or ao mar co bra si le i ro, ini ci an do-se em
1893, na Nova Ze lân dia, e pro pa gan do-se para a
união so vié ti ca - com a Re vo lu ção So ci a lis ta de
1917, em 1918, para a Ale ma nha, em 1919, para os
Esta dos Uni dos, e em 1928, para a Ingla ter ra.

A se gun da me ta de do Sé cu lo XX foi pró di ga
em avan ços da par ti ci pa ção fe mi ni na na so ci e da de,
ten do sido des ta ca dos os mo vi men tos fe mi nis tas de
di ver sas es pé ci es, que lu ta ram e con se gui ram sig ni -
fi ca ti vas con quis tas so ci a is e pes so a is para as mu-
lhe res, cos tu mes que se ma te ri a li za ram, no de cor rer 
do tem po, em um novo ar ca bou ço ju rí di co, con fi gu -
ran do, de ma ne i ra mo der na, jus ta e ade qua da,
ques tões como o di vór cio, a li ber da de e a pre fe rên -
cia se xu al, a pre ven ção con tra a vi o lên cia, os abu-
sos e as do en ças se xu al men te trans mis sí ve is, en tre
ou tros te mas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, são mu i -
tas as fren tes de ba ta lhas que fo ram e con ti nu am
sen do ob je to das re i vin di ca ções fe mi ni nas e se ria
ex tre ma men te am pla e exa us ti va uma re se nha de
to das elas.

De te nho-me, pois, em um ins tru men to re cen te
na his tó ria po lí ti ca bra si le i ra: o sis te ma de co tas, vi-
san do am pli ar a pre sen ça da mu lher no po der, já
con sa gra do em vá ri os pa í ses do mun do. na Eu ro pa,
des de 1985, o pro ces so se apli ca às leis ele i to ra is e
par ti dá ri as, a fim de pro mo ver a par ti ci pa ção da mu-
lher nos cen tros de de ci são po lí ti ca, por meio de
uma pre sen ça equi li bra da en tre ho mens e mu lhe res
nas lis tas de di fe ren tes ca te go ri as de ele i ções.

No Bra sil, a cota mí ni ma para can di da tu ras de
mu lhe res nas cha pas par ti dá ri as, foi ins ti tu í da em
1995, ao se con ver ter em lei um pro je to da en tão
De pu ta da Mar ta Su plicy (PT/SP), que pro pu nha o
mí ni mo de 30% de mu lhe res can di da tas a to dos os
car gos ele ti vos.

No mun do, ini ci a ti vas se me lhan tes tam bém ga-
nha ram es ta tu ra le gal, como na No ru e ga, onde os
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par ti dos ado tam co tas há vin te anos; na Di na mar ca,
onde uma Lei Fe de ral pre vê o equi lí brio en tre os se-
xos nos co mi tês con sul ti vos e ad mi nis tra ti vos; na
Fin lân dia e na Irlan da, onde a re pre sen ta ção de
cada sexo não pode ser in fe ri or a 40% nos co mi tês
e ór gãos pú bli cos de de ci são; e na Bél gi ca, onde o
li mi te má xi mo é de 2/3, para cada sexo, en tre ou tros 
pa í ses que con sa gra ram a par ti ci pa ção das mu lhe -
res no ce ná rio po lí ti co.

No en tan to, em nos so país, o sis te ma de co tas 
ain da não se re fle tiu, pro por ci o nal men te, numa re la -
ção di re ta en tre can di da tos e ele i tos por sexo.

Em 1998, ti ve mos 19% de mu lhe res can di da -
tas às as sem bléi as es ta du a is e dis tri ta is, e ape nas
10% de ele i tas. ti ve mos 10% de mu lhe res can di da -
tas à Câ ma ra dos De pu ta dos e ape nas 5,6% de ele-
i tas. 

No en tan to, o sis te ma de co tas já se re fle tiu
numa par ti ci pa ção mais sig ni fi ca ti va nas ele i ções
mu ni ci pa is de 2000, quan do as mu lhe res pas sa ram
a re pre sen tar 5,7% dos pre fe i tos e 11% dos ve re a -
do res bra si le i ros.

Srªs e Srs. Se na do res, não po de ria, nes ta
opor tu ni da de, de i xar de efe tu ar uma ava li a ção da
mu lher tra ba lha do ra em nos so país.

As mu lhe res cor res pon dem hoje a 41% da po-
pu la ção eco no mi ca men te ati va do Bra sil, num to tal
de cer ca de 31 mi lhões de tra ba lha do ras, e mais de
¼ das fa mí li as do país são por elas che fi a das.

Com ma i or ní vel de ins tru ção que os ho mens,
não exer cem, po rém, fun ções com pa tí ve is com a
sua for ma ção: ocu pam, em ma i or per cen tu al, pos tos 
mais pre cá ri os, além de te rem me nor re mu ne ra ção,
o que vem re que ren do, por par te de meu par ti do,
ma i or aten ção às no vas ques tões sin di ca is de in te -
res se das mu lhe res, que trans cen dem a pro te ção à
ma ter ni da de e pas sam para a efe ti va igual da de de
di re i tos e opor tu ni da des de vida pro fis si o nal.

Ou tro dado im por tan te, di vul ga do pelo Di e e se,
é que nas re giões me tro po li ta nas de Bra sí lia, Sal va -
dor e São Pa u lo, as mu lhe res pas sa ram a re pre sen tar 
mais da me ta de da for ça to tal de tra ba lho, fato que de-
ve rá ocor rer no rio de ja ne i ro e em por to ale gre, em
um fu tu ro pró xi mo.

Esses pou cos da dos de mons tram ca bal men te a
im por tân cia so ci al das mu lhe res na so ci e da de bra si -
le i ra.

Sr. Pre si den te, a igual da de en tre mu lhe res e ho-
mens não se re a li za pela sim ples cri a ção de leis ou
con ven ções an ti dis cri mi na tó ri as. não é fá cil re du zir a

di fe ren ça en tre o di re i to e a vida, en tre ”a lei dos li-
vros“ e ”a lei da prá ti ca“.

Não só nes te dia de ho me na gens, mas em to-
dos os dias de nos sa vida pú bli ca, de ve mos es tar
tão aten tos à qua li da de das leis que pro du zi mos no
con gres so na ci o nal como à sua efe ti va apli ca ção na
vida so ci al, e, quan do o tema é a mu lher, de ve mos
ter re do bra do o cu i da do com sua per ti nên cia para
tor nar cada vez mais pre sen te o di ta me sin té ti co e
de fi ni ti vo ins ti tu í do como o pri me i ro dos di re i tos fun-
da men ta is de nos sa car ta: ho mens e mu lhe res são
igua is em di re i tos e obri ga ções.

No en tan to, nes te dia in ter na ci o nal da mu lher,
per mi to-me es ten der a re le vân cia da mu lher, ao am-
pa ro da po e ti sa Ma ri za de Oli ve i ra, que em be lís si -
ma ré pli ca a um po e ma de Thi a go de Mel lo, pro cla -
mou, em tex to le gal, o amor como va lor su pre mo de
ho mens e de mu lhe res:

Arti go pri me i ro: fica de cre ta do que ago ra vale
a con fi an ça, que ago ra vale a pa la vra, e que, de
mãos da das, ho mem e mu lher tra ba lha rão pelo
amor, pelo res pe i to mú tuo e pela paz.

Arti go se gun do: fica de cre ta do que a mu lher
nun ca mais será hu mi lha da ou des res pe i ta da. e que
a fa mí lia re to ma rá seu de vi do va lor na so ci e da de,
atra vés do es for ço con jun to e da har mo nia en vol -
ven do pais e fi lhos.

Arti go ter ce i ro: fica pro i bi da a dis cri mi na ção.
tan to no tra ba lho, como em qual quer ati vi da de ou
cir cuns tân cia, à mu lher se rão ofe re ci das as mes mas 
opor tu ni da des que aos ho mens, em obe diên cia à lei
da na tu re za, que cri ou o sol para to dos.

Pa rá gra fo úni co: só uma co i sa não será mais
per mi ti da: a fal ta de diá lo go.

Arti go quar to: fica de cre ta do o fim das crí ti cas
de cu nho mo ra lis ta ou cen su ra de con du ta fe mi nis ta 
ou ho mos se xu al. e que sem pre há de exis tir ho mens 
com ca pa ci da de para iden ti fi car e va lo ri zar a fe mi ni -
li da de, a ha bi li da de in vul gar, im preg na da de char me 
e de clas se, da ver da de i ra mu lher.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos.

Está en cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 26
mi nu tos.)
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Ata da 17ª Sessão Não Deliberativa
em 11 de março 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. Mo za ril do Ca val can ti, Wal deck Orne las, Lú dio Co e lho, Lind berg Cury

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Wal-
deck Orne las, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDOS
DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7,  DE 2002

(Nº 857/2001, 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 da Hun gria
so bre Co o pe ra ção Téc ni ca e Pro ce di -
men tos Sa ni tá ri os nas Áre as Ve te ri ná ria
e de Sa ú de Pú bli ca Ani mal, ce le bra do em
Bra sí lia, 10 de no vem bro de 1999.

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 da Hun gria so bre Co o pe ra ção Téc ni -
ca e Pro ce di men tos Sa ni tá ri os nas Áre as Ve te ri ná ria
e de Sa ú de Pú bli ca Ani mal, ce le bra do em Bra sí lia, 10
de no vem bro de 1999.

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 im pli quem
re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus-
tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do
art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

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

SOBRE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
 PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS NAS ÁREAS
 VETERINÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA ANIMAL

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
O Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria (do ra van te de no -
mi na dos ”Par tes Con tra tan tes“), 

Gu i a dos pelo de se jo de co o pe rar nas áre as ve-
te ri ná ria e de sa ú de pú bli ca ani mal com vis tas à pro-
te ção da vida e da sa ú de hu ma na e ao con tro le da di-
fu são de do en ças in fec ci o sas de ani ma is;

Re co nhe cen do a im por tân cia de for ta le cer, ex-
pan dir e di ver si fi car o co mér cio de ani ma is e pro du tos 
de ori gem ani mal en tre am bos pa í ses em ba ses mu-
tu a men te be né fi cas;

Re co nhe cen do ain da os be ne fí ci os mú tu os ad-
vin dos do in cre men to da co o pe ra ção téc ni ca nos
cam pos ve te ri ná rio e da sa ú de pú bli ca ani mal;

Con si de ran do os di re i tos e obri ga ções de am-
bas as Par tes Con tra tan tes no Acor do so bre a Apli ca -
ção de Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as da Orga-
ni za ção Mun di al do Co mér cio, as sim como os vín cu -
los e a par ti ci pa ção de am bas as Par tes Con tra tan tes
nas or ga ni za ções in ter na ci o na is re le van tes, in clu in do 
a Co mis são do Co dex Ali men ta ri us e o Escri tó rio
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as, Acor da ram o se guin te:

Arti go I

As au to ri da des sa ni tá ri as com pe ten tes para os
pro pó si tos des te Acor do se rão:

a) pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, 
a Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá ria do Mi-
nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to;
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b) pela Re pú bli ca da Hun gria, o De-
par ta men to de Sa ú de Ani mal e Con tro le de
Ali men tos do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do
De sen vol vi men to Re gi o nal.

Arti go II

A fim de pre ve nir a in tro du ção de do en ças ani-
ma is con ta gi o sas ou in fec ci o sas e de pro du tos de ori-
gem ani mal no ci vos à sa ú de ani mal nos seus ter ri tó ri -
os, as Par tes Con tra tan tes com pro me tem-se a co la -
bo rar no cam po da ex por ta ção de ani ma is vi vos, pro-
du tos de ori gem ani mal e ou tros ob je tos que pos sam
ser por ta do res de agen tes pa to gê ni cos.

Arti go III

As Par tes Con tra tan tes com pro me tem-se a:
a)in for mar-se mu tu a men te, sem de mo -

ra, so bre a iden ti fi ca ção de do en ças de ani-
ma is in clu í das na Lis ta A do Có di go Inter na -
ci o nal de Sa ú de dos Ani ma is do Escri tó rio
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as (OIE);

b) es tas in for ma ções, a se rem for ne ci -
das até a com ple ta eli mi na ção da do en ça, de-
vem in clu ir a es pé cie e o nú me ro de ani ma is
afe ta dos, a lo ca li za ção da do en ça, iden ti fi ca -
ção e o mé to do de di ag no se e con tro le da do-
en ça. Em caso de fe bre af to sa, o tipo de ví rus 
iso la do tam bém de ve rá ser in di ca do;

c) me di an te so li ci ta ção, in for mar uma
à ou tra so bre as ocor rên ci as de do en ças in-
fec ci o sas in clu í das na Lis ta B do Có di go
Inter na ci o nal de Sa ú de Ani mal do Escri tó rio
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as (OIE).

2. Se al gu ma das do en ças re fe ri das no pa rá -
gra fo I, a) ocor rer no ter ri tó rio de uma das Par tes
Con tra tan tes, as Par tes Con tra tan tes co la bo ra rão
en tre si no di ag nós ti co eti o ló gi co e, me di an te so li ci -
ta ção, for ne ce rão re ci pro ca men te a cul tu ra do agen-
te pa to gê ni co iso la do.

3. As au to ri da des com pe ten tes das Par tes Con-
tra tan tes tro ca rão re gu lar men te en tre si seus re la tó ri os
men sa is so bre a si tu a ção, nos seus res pec ti vos ter ri tó ri -
os, na ci o na is das do en ças in fec ci o sas de ani ma is.

Arti go IV

A fim de pro te ger a sa ú de dos re ba nhos, as au-
to ri da des com pe ten tes das Par tes Con tra tan tes in for -
ma rão uma à ou tra so bre a apli ca ção prá ti ca de téc ni -
cas ve te ri ná ri as atu a li za das que as se gu rem a pre-
ven ção de ocor rên ci as de do en ças in fec ci o sas e pa-
ra si tá ri as e de ou tras do en ças de ani ma is.

Arti go V

Com vis tas ao de sen vol vi men to da co la bo ra ção
no se tor ve te ri ná rio, bem como para au men tar a efi-
ciên cia da pes qui sa ci en tí fi ca nos dois pa í ses, as Par-
tes Con tra tan tes com pro me tem-se a:

a) pro mo ver a co la bo ra ção de ins ti tu i -
ções ci en tí fi cas de di ag nós ti co ve te ri ná rio;

b) pro mo ver o in ter câm bio de re vis tas
téc ni cas e de ou tras pu bli ca ções de in te res -
se ve te ri ná rio;

c) tro car do cu men tos e re gu la men tos
le ga is, bem como in for ma ções re la ti vas a
mu dan ças nas es tru tu ras or ga ni za ci o na is
dos seus se to res ve te ri ná ri os;

d) ofe re cer apo io à par ti ci pa ção de es-
pe ci a lis tas de am bas as par tes Con tra tan tes 
em re u niões e pro gra mas téc ni cos, so bre os
qua is  in for mar-se-ão mu tu a men te.

Arti go VI

Os pro ble mas que ve nham a sur gir na im ple -
men ta ção das dis po si ções do pre sen te Acor do se rão
re sol vi dos por via di plo má ti ca.

Arti go VII

As des pe sas, in clu si ve de vi a gens in ter na ci o na -
is e do més ti cas e de ma nu ten ção, de de le ga ções e in-
di ví du os para o de sen vol vi men to de ati vi da des ao
abri go do pre sen te se rão pa gas pela Par te Con tra tan -
te que os en via.

Arti go VIII

O pre sen te Acor do po de rá ser emen da do por
con sen ti men to mú tuo das Par tes Con tra tan tes, por
es cri to.

Arti go IX

1. O pre sen te Acor do de ve rá en trar em vi gor 30
(trin ta) dias após a data do re ce bi men to da se gun da
Nota que co mu ni ca o cum pri men to das res pec ti vas for-
ma li da des le ga is in ter nas para a en tra da em vi gor des te
Acor do e terá vi gên cia por um pe río do de 5 (cin co) anos.

O pre sen te Acor do po de rá ser de nun ci a do por via
di plo má ti ca. Sua ter mi na ção terá efe i to 6 (seis) me ses
após a data da res pec ti va no ti fi ca ção por es cri to.

Fe i to em Bra si lia, em 10 de no vem bro de 1999,
em dois exem pla res, nas lín guas por tu gue sa, hún ga -
ra e in gle sa, to dos os tex tos sen do igual men te au tên -
ti cos. Em caso de con tro vér sia  na in ter pre ta ção des te 
Acor do, a ver são em in glês de ve rá pre va le cer.
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Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
Mar cos Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra es, Mi nis tro de
Esta do da Agri cul tu ra e do De sen vol vi men to.
Pelo Go ver no da Hun gria, Józ sef Torg yán, Mi nis tro
da Agri cul tu ra e De sen vol vi men to Re gi o nal.

MENSAGEM Nº 784, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 49,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la çães Exte ri o res, o tex to do Acor do 
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria so bre Co o pe ra ção
Téc ni ca e Pro ce di men tos Sa ni tá ri os nas Are as Ve te -
ri ná ria e de Sa ú de Pú bli ca Ani mal, ce le bra do em Bra-
sí lia, em 10 de no vem bro de 1999.

Bra sí lia, 8 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 129/MRE

Bra sí lia, 11 de maio de 2000

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

ane xo Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va, do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria so-
bre Co o pe ra ção Téc ni ca e Pro ce di men tos Sa ni tá ri os
nas Áre as Ve te ri ná ria e de sa ú de Pú bli ca Ani mal, ce-
le bra do em Bra sí lia, 10 de no vem bro de 1999.

2. O re fe ri do Acor do tem por ob je ti vo pro mo ver a
co o pe ra ção téc ni ca en tre o Bra sil e a Re pú bli ca da
Hun gria no cam po da sa ú de pú bli ca ve te ri ná ria. Visa,
igual men te, cri ar um qua dro fa vo rá vel à am pli a ção do
co mér cio bi la te ral de pro du tos de ori gem ani mal, ten-
do por base as nor mas e re gu la men to es ta be le ci dos
pe los prin ci pa is or ga nis mos e ins tru men tos in ter na ci -
o na is so bre sa ni da de ve te ri ná ria, como ”Escri tó rio
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as“.

3. Con for me pre vê o Acor do (Arti gos III e IV), as
au to ri da des se ni tá ri as de uma Par te de ve rão Co mu -
ni car à ou tra Par te even tu a is al te ra ções nas res pec ti -
vas le gis la ções, bem como in for mar so bre a si tu a çãO
sa ni tá ria em seu ter ri tó rio, a even tu al ocor rên cia de
sur tos de do en ças e as me di das pro fi lá ti cas ado ta das 
nes ses ca sos. As Par tes com pro me tem-se tam bém a
pro mo ver o in ter câm bio de pu bli ca ções téc ni cas e de
ins ti tu i ções ci en tí fi cas de di ag nós ti co ve te ri ná rio
(Arti go V).

4. O in ter câm bio de in for ma ções pre vis to no
com pro mis so e a apro xi ma ção en tre os se to res agro-

pe cuá ri os bra si le i ro e hún ga ro de ve rão pos si bi li tar a
re du ção dos ris cos de pro pa ga ção, por in ter mé dio de
pro du tos ali men ta res, de do en ças de ani ma is de um
país para o ou tro.

5.Con for me sa li en ta o Mi nis té rio da Agri cul tu ra
e do Abas te ci men to, o pre sen te Acor do obe de ce à
ori en ta ção ema na da do “Acor do So bre a Apli ca ção
de Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as“, da Orga ni -
za ção Mun di al, do Co mér cio (Acor do SPS/WTO, na
si gla em in glês), que con vi da as Par tes a fir ma rem
en tre si ins tru men tos com vis tas e fi xar re gras bi la te -
ra is de in ter câm bio co mer ci al, em par ti cu lar no que
diz res pe i to às nor mas de ino cu i da de dos ali men tos e
aos pro ce di men tos de de fe sa sa ni tá ria.

6. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra, e do Abas te ci men -
to, que teve a ini ci a ti va de pro por a as si na tu ra do Acor-
do, par ti ci pou ati va men te da sua ne go ci a ção e apro vou
seu tex to fi nal, si mi lar ao de Acor dos do gê ne ro fir ma -
dos pelo Go ver no bra si le i ro com ou tros pa í ses.

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

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi-
nis tro de Esta do das Re la cões Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2002

(Nº 859/2001, 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 da Cos ta
Rica so bre o Exer cí cio de Ati vi da des Re-
mu ne ra das por Par te de De pen den tes do
Pes so al Di plo má ti co, Con su lar, Ad mi nis -
tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do em São José,
em 4 de abril de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

01938 Terça-fe i ra  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 200248    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca da Cos ta Rica, so bre o Exer cí cio de Ati vi -
da des Re mu ne ra das por Par te de De pen den tes do
Pes so al Di plo má ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e Téc ni -
co, ce le bra do em São José, em 4 de abril de 2000.

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

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA COSTA RICA
SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
REMUNERADAS POR PARTE DE DEPENDENTES
DO PESSOAL DIPLOMÁTICO CONSULAR,
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO.

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
O Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica (do ra -

van te de no mi na dos ”Par tes Con tra tan tes“), 
Con si de ran do o es tá gio par ti cu lar men te ele va -

do de en ten di men to e de com pre en são exis ten te en-
tre os dois pa í ses; e

No in tu i to de es ta be le cer no vos me ca nis mos
para o for ta le ci men to das suas re la ções di plo má ti cas,

 Acor dam, com base no prin cí pio da re ci pro ci da -
de, o se guin te:

ARTIGO I
Au to ri za ção para Exer cer Ati vi da de Re nu me ra da

1. Os de pen den tes do pes so al di plo má ti co, con-
su lar, ad mi nis tra ti vo e téc ni co de uma das Par tes Con-
tra tan tes, de sig na do para exer cer uma mis são ofi ci al na
ou tra, como mem bro de Mis são di plo má ti ca ou Re par ti -
ção con su lar, po de rão re ce ber au to ri za ção para exer cer 
ati vi da de re mu ne ra da no Esta do acre di ta do, de acor do
com a le gis la ção do re fe ri do Esta do, e su je i to às re gu la -
men ta ções es ti pu la das nes te Acor do.

2. Para fins des te Acor do, en ten de-se como
”pes so al di plo má ti co, con su lar, ad mi nis tra ti vo e téc ni -
co“ o es ta be le ci do na Con ven ção de Vi e na so bre Re-
la ções Di plo má ti cas de 1961, ar ti go 1, in ci sos (a) e (f)
e na Con ven ção de Vi e na so bre Re la ções Con su la -
res de 1963, ar ti go 1, in ci so (d).

3. Para fins des te Acor do, são con si de ra dos de-
pen den tes:

a) côn ju ge ou com pa nhe i ro(a) com
quem o fun ci o ná rio de fi ni do no pa rá gra fo 2
do Arti go 1 te nha con vi vi do em união de
fato, es tá vel, na for ma re co nhe ci da pela le-
gis la ção do Esta do acre di tan te;

b) fi lhos sol te i ros me no res de 21 anos;
c) fi lhos sol te i ros me no res de 25 anos,

que es te jam es tu dan do, em ho rá rio in te gral,
nas uni ver si da des ou cen tros de en si no su-
pe ri or re co nhe ci dos por cada Esta do;

d) fi lhos sol te i ros com de fi ciên ci as fí si -
cas ou men ta is.

4. Os de pen den tes do pes so al di plo má ti co, con-
su lar, ad mi nis tra ti vo e téc ni co es tão au to ri za dos a
exer cer ati vi da de re mu ne ra da a par tir do mo men to
em que re ce ber a au to ri za ção do Esta do acre di ta do,
me di an te pre via so li ci ta ção, por par te do Esta do acre-
di tan te, da per mis são de tra ba lho cor res pon den te e
até o mo men to do tér mi no, in de pen den te men te do
mo ti vo, da mis são ofi ci al do fun ci o ná rio do qual se ori-
gi na a re la ção de de pen dên cia, a per mis são de tra ba -
lho será can ce la da ao fim de um pra zo ra zoá vel não
su pe ri or a três me ses.

5. A au to ri za ção de em pre go po de rá ser ne ga da 
nos ca sos em que:

a) o em pre ga dor for o Esta do acre di ta -
do, in clu si ve por meio de suas au tar qui as,
fun da ções, em pre sas pú bli cas e so ci e da des 
de eco no mia mis ta;

b) a ati vi da de afe te a se gu ran ça na ci o -
nal.

ARTIGO 2
Pro ce di men tos

1. O exer cí cio da ati vi da de re mu ne ra da por de-
pen den te no Esta do acre di ta do está con di ci o na da à
pré via au to ri za ção de tra ba lho das au to ri da des cor-
res pon den tes, por in ter mé dio de pe di do for mu la do
pela Emba i xa da do Esta do acre di tan te ao Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res do Esta do acre di ta do. O pe-
di do de ve rá in clu ir da dos so bre a ati vi da de re mu ne ra -
da pre ten di da. Após ve ri fi car se a pes soa em ques tão
se en qua dra nas ca te go ri as de fi ni das no pre sen te
Acor do e após ob ser var os dis po si ti vos in ter nos apli-
cá ve is, o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res in for ma -
rá ofi ci al men te à Emba i xa da que a pes soa tem per-
mis são para exer cer ati vi da de re mu ne ra da, su je i ta à
le gis la ção apli cá vel no Esta do acre di ta do.
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2. Os pro ce di men tos a se rem se gui dos se rão apli-
ca dos de modo a ha bi li tar o de pen den te a exer cer ati vi -
da de re mu ne ra da tão logo seja pos sí vel, e qual quer re-
que ri men to re la ti vo à per mis são para tra ba lhar e for ma -
li da des si mi la res será apli ca do fa vo ra vel men te.

3. A au to ri za ção para que o de pen den te exer ça
ati vi da de re mu ne ra da não im pli ca rá isen ção de qual-
quer re que ri men to que pos sa ser or di na ri a men te apli-
ca do a qual quer em pre go ou ou tras ati vi da des re mu -
ne ra das, se jam re la ci o na dos a ca rac te rís ti cas pes so -
a is, pro fis si o na is, qua li fi ca ções co mer ci a is ou ou tras.

4. Se um de pen den te pre ten der mu dar de ati vi -
da de re mu ne ra da após ter re ce bi do a au to ri za ção
para tra ba lhar, de ve rá apre sen tar novo pe di do de au-
to ri za ção.

ARTIGO 3
Imu ni da de Ci vil, Admi nis tra ti va e Pe nal

1. Os de pen den tes que exer çam ati vi da de re-
mu ne ra da nos ter mos des te Acor do não go za rão da
imu ni da de de ju ris di ção ci vil e ad mi nis tra ti va, em as-
sun tos tra ba lhis ta de ri va dos da per mis são de tra ba -
lho con ce di da.

2. No caso em que um de pen den te, nos ter mos
do pre sen te Acor do, go zar de imu ni da de de ju ris di ção 
pe nal, con for me a Con ven ção de Vi e na so bre Re la -
ções Di plo má ti cas, seja acu sa do de um de li to per pe -
tra do em re la ção a tal ati vi da de, o Esta do acre di tan te, 
me di an te so li ci ta ção es cri ta do Esta do acre di ta do,
es tu da rá a pos si bi li da de de re nun ci ar à imu ni da de de
ju ris di ção pe nal do de pen den te em ques tão.

ARTIGO 4
Re gi mes de Ta xa ção e Se gu ri da de So ci al

Os de pen den tes que exer çam ati vi da de re mu ne -
ra da nos ter mos des te Acor do de ve rão cum prir as obri-
ga ções tri bu tá ri as e pre vi den ciá ri as de cor ren tes da re-
fe ri da ati vi da de, fi can do, em con se qüên cia, su je i tos à
le gis la ção apli cá vel às pes so as fí si cas re si den tes ou
do mi ci li a das no Esta do acre di ta do para to dos os efe i tos
de cor ren tes da que la ati vi da de re mu ne ra da.

ARTIGO 5
Entra da em Vi gor, Emen das e De nún cia

1. Cada Par te Con tra tan te de ve rá no ti fi car a ou-
tra Par te do cum pri men to dos re qui si tos le ga is in ter -
nos ne ces sá ri os à en tra da em vi gor des te Acor do, a
qual se dará 30 (trin ta) dias de po is de re ce bi da a se-
gun da no ti fi ca ção. Este Acor do per ma ne ce rá em vi-
gor por um pe río do in de ter mi na do.

2. Emen das a este Acor do de ve rão ser en ca mi -
nha das pe los ca na is di plo má ti cos. Tais emen das en-
tra rão em vi gor cum pri dos os pro ce di men tos pre vis -
tos no pa rá gra fo pri me i ro des te Arti go.

3. Ambas as Par tes Con tra tan tes po dem de nun ci -
ar este Acor do a qual quer mo men to por meio de no ti fi -
ca ção es cri ta com a an te ce dên cia de 6 (seis) me ses.

Fe i to em São José, Cos ta Rica, 4 de abril de
2000, em dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por-
tu guês e es pa nhol, to dos os tex tos sen do igual men te
au tên ti cos.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
– Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das Re-
la ções Exte ri o res.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica – Ro-
ber to Ro jas Ló pez, Mi nis tro de Re la ções Exte ri o res
e Cul to.

MENSAGEM Nº 1.221, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res, o tex to
do Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica so-
bre o Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne ra das por Par te 
de De pen den tes do Pes so al Di plo má ti co, Con su lar,
Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do em São José, 4
de abril de 2000.

Bra sí lia, 30 de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 260/MRE

Bra sí lia, 4 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia o ane xo tex to de Acor do por Tro ca de No-
tas en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil 
e o Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica so bre o
Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne ra das por Par te de
De pen den tes do Pes so al Di plo má ti co, Con su lar,
Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do em São José, 4
de abril de 2000.

2. O pre sen te Acor do, se me lhan te aos as si na -
dos com qua se duas de ze nas de pa í ses des de 1987,
re fle te a ten dên cia atu al de es ten der aos de pen den -
tes dos agen tes das Mis sões ofi ci a is a opor tu ni da de
de tra ba lhar no ex te ri or, per mi tin do-lhes o en ri que ci -
men to de sua ex pe riên cia pro fis si o nal.
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3. Com efe i to, as no vas ge ra ções do ser vi ço ex-
te ri or bra si le i ro re i vin di cam es pa ço pro fis si o nal pró-
prio para seus de pen den tes – côn ju ges em es pe ci al –
a fim de pos si bi li tar-lhes o exer cí cio de ati vi da des ou-
tras que a mera fun ção de acom pa nhan te do fun ci o -
ná rio trans fe ri do para o ex te ri or.

4. Em vis ta do que pre ce de, per mi to—me sub-
me ter a Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de Men sa -
gem ao Con gres so Na ci o nal, jun ta men te com as có-
pi as au tên ti cas do Acor do, com vis tas a seu en ca mi -
nha men to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo.

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

LEGISLAÇÃO CITADA  ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2002

(Nº 1.042/2001, 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 dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca re la ti vo à Co o pe ra ção en tre
suas Au to ri da des de De fe sa da Con cor -
rên cia na Apli ca ção de suas Leis de Con-
cor rên cia, ce le bra do em Was hing ton, em
26 de ou tu bro de 1999.

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 dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca re la ti vo à Co o pe -
ra ção en tre suas Au to ri da des de De fe sa da Con cor -
rên cia na Apli ca ção de suas Leis de Con cor rên cia,
ce le bra do em Was hing ton, em 26 de ou tu bro de
1999, com res sal va da men ção fe i ta no Arti go 1, pa rá -
gra fo se gun do, alí nea c, su bi tem i, à Me di da Pro vi só -
ria nº 1.567/97, que se con ver teu na Lei nº 9.636, de
15 de mar ço de 1998, que dis põe so bre a re gu la ri za -
ção, ad mi nis tra ção, afo ra men to e ali e na ção de bens

imó ve is de do mí nio da União, al te ra dis po si ti vos dos
De cre tos-Leis nºs 9.760, de 5 de se tem bro de 1946 e
2.398, de 21 de de zem bro de 1987, re gu la men ta o §
2º do art. 49 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as e dá ou tras pro vi dên ci as, que não tem
cor re la ção com a ma té ria ob je to des te Acor do.

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 al te rem o re-
fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes com ple -
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com-
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚ-
BLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA RELATIVO À
COOPERAÇÃO ENTRE SUAS AUTORIDADES DE
DEFESA DA CONCORRÊNCIA NA APLICAÇÃO DE
SUAS LEIS DE CONCORRÊNCIA

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil 
e
O Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca (do-

ra van te re fe ri dos como ”Par tes“), de se jan do pro mo -
ver a efe ti va apli ca ção de suas leis de con cor rên cia,
por meio da co o pe ra ção en tre suas au to ri da des de
de fe sa da con cor rên cia;

Le van do em con si de ra ção suas es tre i tas re la -
ções eco nô mi cas e ob ser van do ser a fir me e efe ti va
apli ca ção de suas leis de con cor rên cia ma té ria de
im por tân cia cru ci al para o fun ci o na men to efi ci en te
dos mer ca dos e para o bem-es tar eco nô mi co dos ci-
da dãos dos seus res pec ti vos pa í ses;

Re co nhe cen do que a co o pe ra ção e a co or de -
na ção nas ati vi da des de apli ca ção das leis de con-
cor rên cia po dem re sul tar em um aten di men to mais
efe ti vo das res pec ti vas pre o cu pa ções das Par tes, do
que o que po de ria ser al can ça do por meio de ações
in de pen den tes;

Re co nhe cen do ain da que a co o pe ra ção téc ni -
ca en tre as au to ri da des de de fe sa da con cor rên cia
das Par tes irá con tri bu ir para me lho rar e for ta le cer
seu re la ci o na men to; e

To man do nota do com pro mis so das Par tes de
as se gu rar con si de ra ção cu i da do sa aos im por tan tes
in te res ses re cí pro cos na apli ca ção de suas leis de
con cer nên cia,

Acor dam o se guin te:
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ARTIGO I
Obje ti vos e De fi ni ções

1. O ob je ti vo des se Acor do é pro mo ver à co o pe -
ra ção, in clu in do tan to a co o pe ra ção na apli ca ção das
leis de de fe sa da con cor rên cia, quan to a co o pe ra ção
téc ni ca, en tre as au to ri da des das Par tes na área de
de fe sa da con cor rên cia e ga ran tir que as Par tes as se -
gu rem con si de ra ção cu i da do sa a seus im por tan tes
in te res ses re cí pro cos, na apli ca ção de suas leis de
con cor rên cia.

2. Para os fins des te Acor do, os se guin tes ter-
mos de ve rão ter as se guin tes de fi ni ções:

a) “Prá ti ca(s) Anti com pe ti ti va(s)” sig ni -
fi ca qual quer con du ta ou tran sa ção que pos-
sa es tar su je i ta a pe na li da des ou ou tras
san ções, ao am pa ro das leis de con cor rên -
cia de uma Par te;

b) “Au to ri da de(s): de De fe sa da Con-
cor rên cia” são:

i) para o Bra sil, o Con se lho Admi nis tra -
ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE) e a Se-
cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co (SDE) do Mi-
nis té rio da Jus ti ça; e a Se cre ta ria de Acom-
pa nha men to Eco nô mi co (SEAE) do Mi nis té -
rio da Fa zen da;

ii) para os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, 
o De par ta men to de Jus ti ça e a Co mis são
Fe de ral de Co mér cio;

c) “Lei(s) de Con cor rên cia” são:
i) para o Bra sil, as Leis nºs 8.884/94 e

9.021/95; e a Me di da Pro vi só ria nº 1.567/97;
ii) para os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, 

o “She mi an Act” (15 U.S.C. pa rá gra fos 1-7),
o “Clay ton Act” (15 U.S.C. pa rá gra fos 12-27),
o “Wil son Ta riff Act” (15 U.S.C. pa rá gra fos
8-11), e o “Fe de ral Tra de Com mis si on Act”
(15 U.S.C. pa rá gra fos 41-58), no sen ti do em
que este se apli que a prá ti cas des le a is de
con cor rên cia, bem como qua is quer emen-
das aos ins tru men tos aci ma men ci o na dos.

d) “Ati vi da de(s) de Apli ca ção” (das
Leis de Con cor rên cia) sig ni fi ca qual quer in-
ves ti ga ção ou pro ce di men to con du zi do por
uma Par te, ao am pa ro de suas leis de con-
cor rên cia;

3. Cada Par te de ve rá no ti fi car pron ta men te à
ou tra qua is quer emen das a suas Leis de Con cor rên -
cia, bem como no vas leis ou re gu la men tos que a Par-
te con si de re fa ze rem par te de sua le gis la ção so bre
con cor rên cia.

ARTIGO II
No ti fi ca ções

1. Cada Par te de ve rá, com as res sal vas do Arti-
go IX, no ti fi car a ou tra Par te, na for ma pre vis ta por
este Arti go e pelo Arti go XI, com res pe i to às Ati vi da -
des de Apli ca ção es pe ci fi ca das nes te Arti go. As no ti fi -
ca ções de ve rão iden ti fi car a na tu re za das prá ti cas
sob in ves ti ga ção, e os dis po si ti vos le ga is per ti nen tes
e de ve rão, nor mal men te, ser efe tu a das tão logo pos-
sí vel, após as Au to ri da des de De fe sa da Con cor rên -
cia da Par te no ti fi can te to ma rem ciên cia da exis tên cia 
de cir cuns tân ci as que re que i ram a no ti fi ca ção.

2. As Ati vi da des de Apli ca ção a se rem no ti fi ca -
das em con for mi da de com este ar ti go são aque las
que: (a) fo rem re le van tes para as ati vi da des da ou tra
Par te na apli ca ção de suas leis; (b) en vol vam Prá ti cas 
Anti com pe ti ti vas, que não fu sões ou aqui si ções, re a li -
za das no todo ou em par te subs tan ci al no ter ri tó rio da
ou tra Par te; (c) en vol vam fu sões ou aqui si ções nas
qua is uma ou mais das par tes da tran sa ção, ou uma
em pre sa que con tro le uma ou mais das par tes da
tran sa ção, for uma em pre sa cons ti tu í da ou or ga ni za -
da sob as leis da ou tra Par te, ou de um de seus es ta -
dos; (d) en vol vam con du tas su pos ta men te re que ri -
das, en co ra ja das ou apro va das pela ou tra Par te; (e)
en vol vam me di das le ga is que ex pli ci ta men te exi jam
ou pro i bam de ter mi na da con du ta no ter ri tó rio da ou-
tra Par te ou fo rem, de ou tra ma ne i ra, apli ca dos a con-
du ta no ter ri tó rio da ou tra Par te; ou (f) en vol vam a
bus ca de in for ma ções lo ca li za das no ter ri tó rio da ou-
tra Par te.

3. As Par tes au to ri zam que fun ci o ná ri os de uma
Par te pos sam vi si tar o ter ri tó rio da ou tra Par te no cur-
so de in ves ti ga ções ao an pa ro de suas res pec ti vas
leis de con cor rên cia. Essas vi si tas de ve rão es tar con-
di ci o na das a no ti fi ca ção em con for mi da de com este
ar ti go e ao con sen ti men to da Par te no ti fi ca da.

ARTIGO III
Co o pe ra ção na Apli ca ção das Leis

1. As Par tes con cor dam que é de in te res se co-
mum co o pe rar para a iden ti fi ca ção de Prá ti cas Anti-
com pe ti ti vas e para a apli ca ção de suas Leis de Con-
cor rên cia, além de com par ti lhar in for ma ções que irão
fa ci li tar a efe ti va apli ca ção des sas leis e pro mo ver o
me lhor en ten di men to das po lí ti cas e ati vi da des de
cada uma de las na apli ca ção das Leis de Con cor rên -
cia, na me di da em que se jam com pa tí ve is com suas
leis e im por tan tes in te res ses, e den tro de seus re cur -
sos ra zo a vel men te dis po ní ve is.
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2. Nada nes te Acor do im pe di rá as Par tes de re-
que rer ou pro ver as sis tên cia re cí pro ca, ao am pa ro de
ou tros acor dos, tra ta dos, ar ran jos ou prá ti cas en tre eles.

ARTIGO IV
Co o pe ra ção Re la ti va a Prá ti cas 

Ante Com pe ti ti vas no Ter ri tó rio de uma Par te,
que Pos sam Afe tar Adver sa men te os

Inte res ses da ou tra Par te

1. As Par tes con cor dam que é de in te res se re cí -
pro co, as se gu rar o fun ci o na men to efi ci en te de seus
mer ca dos pela apli ca ção de suas res pec ti vas Leis de
Con cor rên cia, com o in tu i to de pro te ger seus mer ca -
dos de Prá ti cas Anti com pe ti ti vas. As Par tes con cor -
dam ain da ser de seu in te res se re cí pro co res guar -
dar-se con tra Prá ti cas Anti com pe ti ti vas que pos sam
ocor rer no ter ri tó rio de uma Par te e que, além de vi o -
lar as Leis de Con cor rên cia da que la Par te, afe tem ad-
ver sa men te o in te res se da ou tra Par te em as se gu rar
o fun ci o na men to efi ci en te dos mer ca dos da que la Ou-
tra Par te.

2. Se uma Par te acre di tar que Prá ti cas Anti com -
pe ti ti vas re a li za das no ter ri tó rio da ou tra Par te afe tam
ad ver sa men te seus im por tan tes in te res ses, a pri me i -
ra Par te po de rá, após con sul ta pré via à ou tra Par te,
so li ci tar que as Au to ri da des de De fe sa da Con cor rên -
cia da que la ou tra Par te ini ci em Ati vi da des de Apli ca -
ção apro pri a das. O pe di do de ve rá ser o mais es pe cí fi -
co pos sí vel acer ca da na tu re za das Prá ti cas Anti com -
pe ti ti vas e de seu efe i to nos im por tan tes in te res ses
da Par te so li ci tan te, e de ve rá in clu ir ofer ta de in for ma -
ção e co o pe ra ção adi ci o na is que as Au to ri da des de
De fe sa da Con cor rên cia da par te so li ci tan te fo rem ca-
pa zes dc for ne cer.

3. As Au to ri da des de De fe sa da Con cor rên cia
da Par te so li ci ta da con si de ra rão, cu i da do sa men te, se
ini ci am ou am pli am Ati vi da des de Apli ca ção com res-
pe i to às Prá ti cas Anti com pe ti ti vas iden ti fi ca das no pe-
di do, e de ve rão pron ta men te in for mar a Par te so li ci -
tan te de sua de ci são. Se Ati vi da des de Apli ca ção fo-
rem ini ci a das ou am pli a das, as Au to ri da des de De fe -
sa da Con cor rên cia da Par te so li ci ta da de ve rão co-
mu ni car à Par te so li ci tan te os seus re sul ta dos e, na
me di da do pos sí vel, seus pro gres sos par ci a is, quan-
do sig ni fi ca ti vos.

4. Nada nes te Arti go li mi ta rá a dis cri ci o na ri da de
das Au to ri da des de De fe sa da Con cor rên cia da par te
so li ci ta da, ao am pa ro de suas Leis de Con cor rên cia e
po lí ti cas de apli ca ção das mes mas, no sen ti do de de-
ter mi nar a con du ção de suas Ati vi da des de apli ca ção, 
com res pe i to às Prá ti cas Anti com pe ti ti vas iden ti fi ca -
das no pe di do, nem im pe di rá as au to ri da des da par te

so li ci tan te de con du zir Ati vi da des de Apli ca ção com
res pe i to a tais Prá ti cas Anti com pe ti ti vas.

ARTIGO V
Co or de na ção Acer ca de

Ma té ri as Inter re la ci o na das

1. Qu an do as Au to ri da des de De fe sa da Con cor -
rên cia das duas Par tes es ti ve rem le van do a cabo Ati-
vi da des de Apli ca ção, com res pe i to a ma té ri as in ter -
re la ci o na das, elas con si de ra rão a con ve niên cia de
co or de na ção des sas Ati vi da des de Apli ca ção.

2. Em qual quer en ten di men to de co or de na ção,
as au to ri da des com pe ten tes de cada Par te pro cu ra -
rão con du zir suas Ati vi da des de Apli ca ção le van do
em con si de ra ção os ob je ti vos das Au to ri da des de De-
fe sa da Con cor rên cia da ou tra Par te.

ARTIGO VI
Pre ven ção de Con fli tos; Con sul tas

1. Cada Par te de ve rá, ao am pa ro de suas leis e,
na me di da em que for com pa tí vel com seus pró pri os
im por tan tes in te res ses, as se gu rar cu i da do sa con si -
de ra ção aos im por tan tes in te res ses da ou tra par te,
em to das as fa ses das Ati vi da des de Apli ca ção, in clu -
in do de ci sões re la ci o na das à ini ci a ção de uma in ves -
ti ga ção ou pro ce di men to, à am pli tu de de uma in ves ti -
ga ção ou pro ce di men to e a na tu re za das me di das le-
ga is ou pe na li da des pro pos tas em cada caso.

2. Qu al quer Par te po de rá so li ci tar con sul tas a
res pe i to de qual quer ma té ria re la ci o na da a este Acor-
do. A so li ci ta ção de con sul tas de ve rá in di car as ra-
zões para o re que ri men to e se qual quer li mi te de tem-
po pro ces su al ou ou tras con si de ra ções re que rem que
as con sul tas te nham pro ce di men to ace le ra do. Cada
Par te ofe re ce rá con sul tas pron ta men te quan do so li ci -
ta da, com vis tas a al can çar con clu são con sis ten te
com o ob je ti vo des te Acor do.

ARTIGO VII
Ati vi da des de Co o pe ra ção Téc ni ca

As Par tes con cor dam que é do in te res se re cí -
pro co de suas Au to ri da des de De fe sa da Con cor rên -
cia tra ba lhar con jun ta men te em ati vi da des de co o pe -
ra ção téc ni ca re la ci o na das à apli ca ção de suas leis e
po lí ti cas de con cor rên cia. Essas ati vi da des in clu i rão,
den tro de um qua dro ra zoá vel de re cur sos dis po ní ve -
is dos ór gãos de de fe sa da con cor rên cia: o in ter câm -
bio de in for ma ções con for me o Arti go III des te Acor-
do; o in ter câm bio de fun ci o ná ri os dos ór gãos de de fe -
sa da con cor rên cia para fins de tre i na men to nos ór-
gãos de de fe sa da con cor rên cia da ou tra Par te; a par-
ti ci pa ção do pes so al dos ór gãos de de fe sa da con cor -
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rên cia, como con fe ren cis tas e con sul to res em cur sos
de tre i na men to so bre leis e po lí ti cas de con cor rên cia,
or ga ni za dos ou pa tro ci na dos por suas Au to ri da des
de De fe sa da Con cor rên cia; e qua is quer ou tras for-
mas de co o pe ra ção téc ni ca que as Au to ri da des de
De fe sa da Con cor rên cia das Par tes acor da rem se-
rem apro pri a das para os fins des te Acor do.

ARTIGO VIII
Encon tros de Au to ri da des de

De fe sa da Con cor rên cia

Fun ci o ná ri os dos ór gãos de de fe sa da con cor -
rên cia das Par tes de ve rão se en con trar pe ri o di ca -
men te para tro car in for ma ções acer ca de seus es for -
ços e pri o ri da des na apli ca ção de suas leis de con cor -
rên cia.

ARTIGO IX
Con fi den ci a li da de

1. Não obs tan te qual quer ou tra pro vi são des te
Acor do, ne nhu ma Par te es ta rá obri ga da a for ne cer in-
for ma ções à ou tra Par te se o for ne ci men to de tal in-
for ma ção for pro i bi do, se gun do as leis da Par te, de-
ten to ra da in for ma ção, ou for in com pa tí vel com os im-
por tan tes in te res ses da que la Par te.

2. A me nos que acor da do de for ma di fe ren te pe-
las Par tes, cada Par te de ve rá man ter o má xi mo de
con fi den ci a li da de pos sí vel so bre as in for ma ções a
ela for ne ci das em si gi lo pela ou tra Par te, nos ter mos
des te Acor do. Cada par te de ve rá se opor, ao má xi mo
pos sí vel e em con sis tên cia com as leis da que la Par te, 
a qual quer pe di do, de lima ter ce i ra Par te, de for ne ci -
men to de tais in for ma ções con fi den ci a is.

ARTIGO X
Leis Exis ten tes

Nada nes te Acor do exi gi ra que uma Par te tome
qual quer me di da, ou abs te nha-se de agir, de uma
ma ne i ra que não es te ja em con for mi da de com suas
leis exis ten tes, ou que exi ja qual quer mu dan ça nas
leis das Par tes ou de seus res pec ti vos es ta dos.

ARTIGO XI
Co mu ni ca ções Pre vis tas nes te Acor do

As co mu ni ca ções pre vis tas nes te Acor do po de -
rão ser efe tu a das por co mu ni ca ção di re ta en tre as
Au to ri da des de De fe sa da Con cor rên cia das Par tes.
As no ti fi ca ções pre vis tas no Arti go II e os pe di dos de
con sul tas pre vis tos nos ar ti gos IV.2 e VI.2 de ve rão,
en tre tan to, ser con fir ma dos pron ta men te, por es cri to,
por meio dos ca na is di plo má ti cos cos tu me i ros e de-
ve rão fa zer re fe rên cia às co mu ni ca ções ini ci a is en tre

as Au to ri da des de De fe sa da Con cor rên cia, re pe tin do 
a in for ma ção já for ne ci da na pri me i ra co mu ni ca ção.

ARTIGO XII
Entra da em Vi gor e De nun cia

1. Este Acor do en tra rá em vi gor na data em que
as Par tes se in for ma rem, por tro ca de No tas di plo má -
ti cas, do cum pri men to das res pec ti vas for ma li da des
le ga is ne ces sá ri as a sua en tra da em vi gor.

2. Este Acor do po de rá ser mo di fi ca do por acor-
do mú tuo das Par tes. Emen das en tra rão em vi gor nos
ter mos do pa rá gra fo 1 des te Arti go.

3. Este Acor do per ma ne ce rá em vi gor por pe río -
do de tem po in de fi ni do, a não ser que uma das Par tes
no ti fi que a ou tra, por es cri to, seu de se jo de de nun -
ciá-lo. Nes se caso, o Acor do per ma ne ce rá em vi gor
60 (ses sen ta) dias após a data da no ti fi ca ção.

Em fé do qual, os aba i xo as si na dos, sen do de vi -
da men te au to i ri za dos por seus res pec ti vos Go ver -
nos, as si na ram este acor do.

Fe i to em Was hing ton, em 26 de ou tu bro de
1999, nos idi o mas por tu guês e in glês, cada tex to sen-
do igual men te au tên ti co. – Pelo Go ver no da Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil – José Car los Dias, Mi nis tro
da Jus ti ça – Pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, Ja net Reno, Pro cu ra dor Ge ral.

MENSAGEM Nº 389, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, Inte ri no, o tex to
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 dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca re la ti vo à Co o pe ra ção en tre suas Au to ri da des de
De fe sa da Con cor rên cia na Apli ca ção de suas Leis de
Con cor rên cia, ce le bra do em Was hing ton, em 26 de
ou tu bro de 1999.

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 58/MRE

Bra sí lia, 10 de mar ço de 2000

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

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 dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
Re la ti vo à Co o pe ra ção en tre suas Au to ri da des de De-
fe sa da Con cor rên cia na Apli ca ção de suas Leis de
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Con cor rên cia, ce le bra do em Was hing ton, em 26 de
ou tu bro de 1999.

2. Em li nhas ge ra is, o pre sen te acor do a) es ta -
be le ce sis te ma de no ti fi ca ção de prá ti cas an ti com -
pe ti ti vas que afe tem am bas as par tes; b) pos si bi li ta
que uma das par tes so li ci te que a ou tra ini cie in ves -
ti ga ção so bre prá ti ca ocor ri da no ter ri tó rio da se gun -
da, com pas sí ve is efe i tos na pri me i ra; c) su ge re a
co or de na ção das agên ci as, em caso de in ves ti ga -
ção con du zi da pe las duas par tes, cri an do me ca nis -
mos de co o pe ra ção e co or de na ção com essa fi na li -
da de; d) es ta be le ce sis te ma de con sul tas en tre as
agên ci as e en con tros pe rió di cas en tre suas au to ri -
da des; e e) con tem pla ati vi da des re la ti vas a co o pe -
ra ção téc ni ca.

3. Os prin ci pa is pon tos po si ti vos do pre sen te
Acor do para o Bra sil, as si na la dos por oca sião dos
de ba tes in ter nos so bre a ma té ria (dos qua is par ti ci -
pa ram a Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co do Mi nis -
té rio da Jus ti ça, o Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe -
sa Eco nô mi ca e a Se cre ta ria de Acom pa nha men to
Eco nô mi co do Mi nis té rio da Fa zen da) fo ram os se-
guin tes: a) me lho ria da ima gem do país na área da
de fe sa da con cor rên cia (tra ta-se do pri me i ro acor do
bi la te ral fir ma do pelo Bra sil no gê ne ro, em um mo-
men to em que se ve ri fi ca ten dên cia in ter na ci o nal no
sen ti do da dis se mi na ção des se tipo de acor do); b) a
pos si bi li da de con cre ta de as au to ri da des bra si le i ras
te rem aces so a in for ma ções, por meio de con sul tas, 
so bre in ves ti ga ções con du zi das pela par te nor te
-ame ri ca na e que afe tem os in te res ses na ci o na is
(as au to ri da des nor te-ame ri ca nas po de rão ser re-
qui si ta das a for ne cer in for ma ções so bre suas pró pri -
as in ves ti ga ções ou mes mo se rem ins ta das a ini-
ciá-las, sen do fa cul ta do ao lado nor te-ame ri ca no
aca tar ou não o pe di do; a re cí pro ca é, evi den te men -
te, ver da de i ra nes se caso, isto é, o Go ver no bra si le i -
ro po de rá igual men te aca tar ou não a so li ci ta ção
nor te-ame ri ca na); e c) a pos si bi li da de de os ór gãos
in ter nos bra si le i ros ob te rem, de for ma sis te ma ti za -
da, as sis tên cia téc ni ca de ins ti tu i ções mais ex pe ri -
en tes na ma té ria.

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

................................. ..........................................
Art. 49. A lei dis po rá so bre o ins ti tu to da en fi te u -

se em imó ve is ur ba nos, sen do fa cul ta da aos fo re i ros,
no caso de sua ex tin ção, a re mi ção dos afo ra men tos
me di an te aqui si ção do do mí nio di re to, na con for mi da -
de do que dis pu se rem os res pec ti vos con tra tos.

.................................. .........................................
§ 2º Os di re i tos dos atu a is ocu pan tes ins cri tos fi-

cam as se gu ra dos pela apli ca ção de ou tra mo da li da -
de de con tra to.
....................................................................................

LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998

Dis põe so bre a re gu la ri za ção, ad mi -
nis tra ção, afo ra men to e ali e na ção de bens
imó ve is de do mí nio da União, al te ra dis po -
si ti vos dos De cre tos-Leis nºs 9.760, de 5
de se tem bro de 1946, e 2.398, de 21 de de-
zem bro de 1987, re gu la men ta o § 2º do art.
49 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is 
Tran si tó ri as e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 9.760,
 DE 5 DE SETEMBRO DE 1946

Dis põe so bre os bens imó ve is da
União e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 2.398,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987

Dis põe so bre fo ros, la u dê mi os e ta xas 
de ocu pa ção re la ti vas a imó ve is de pro pri e -
da de da União e dá ou tras pro vi dên ci as.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 7 a 9, de 2002,
que aca bam de ser li dos, vão à Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, em que, nos ter-
mos do art. 376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra-
zo de cin co dias úte is para re ce bi men to de emen das,
fin do o qual a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte-
is, pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar so bre
as pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Wal deck Orne las.

É lido o se guin te:

Of. nº 625/R

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

Inqué ri to: Nº 1583
Indi ci a do: Amir Fran cis co Lan do

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, com a pro-

mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 35, tor nou-se
des ne ces sá ria a so li ci ta ção for mu la da por esta Cor te
no Ofí cio nº ll/R, de 2-2-00, en ca mi nha do a essa Pre-
si dên cia.

Apre sen to a Vos sa Exce lên cia o tes te mu nho de
apre ço e con si de ra ção.

Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção. 

O Ofí cio nº 11/R, de 2000, vai de fi ni ti va men te ao
Arqui vo.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Wal deck Orne las.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos re gi -

men ta is, que na data de hoje es tou re as su min do meu
man da to de Se na dor pelo Esta do de Per nam bu co.

Bra si lia, 8 de mar ço de 2002. – Se na dor José
Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
co mu ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo tou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo pre vis to no art.
91, § 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido
in ter pos to re cur so, no sen ti do da apre ci a ção, pelo
Ple ná rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 87, de
1999, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis-
põe so bre as re ce i tas pro ve ni en tes das pri va ti za ções, 
al te ran do a Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997
(tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei do Se-
na do Fe de ral nº 239, de 1999);

– Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 689, de
1999, de au to ria da Se na do ra Ma ria do Car mo Alves,
que al te ra o art. 25 da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de
1991, que ”dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la“;

– Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 122, de
2001, de au to ria do Se na dor Tião Vi a na, que ins ti tui o
Dia Na ci o nal do Con tro le das Infec ções Hos pi ta la res;

– Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 162, de
2001, de au to ria do Se na dor Tião Vi a na, que ins ti tui a
se ma na de 6 a 12 de agos to de 2002 como a ”Se ma -
na da Re vo lu ção Acre a na“, em ho me na gem ao trans-
cur so de seu cen te ná rio;

– Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 227, de
2001, de au to ria do Se na dor Ber nar do Ca bral, que
au to ri za a União a trans fe rir ao Ae ro clu be do Ama zo -
nas o do mí nio do bem imó vel a que se re fe re o De cre -
to nº 78.511, de 30 de se tem bro de 1976; e

– Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 232, de
2001, de au to ria do Se na dor João Alber to Sou za, que
acres cen ta a alí nea i ao art. 38 da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de
Te le co mu ni ca ções.

Ten do sido apre ci a dos em de ci são ter mi na ti va
pe las Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, de Edu ca ção, e de Assun tos Eco nô mi cos os Pro-
je tos de Lei nºs  689, de 1999, 122, 162 e 227, de
2001, apro va dos, vão à Câ ma ra dos Depu ta dos, e os
de nºs 87 e 239, de 1999, e 232, de 2001, re je i ta dos,
vão ao ar qui vo.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re-
cur so nº 01, de 2002, in ter pos to no pra zo re gi men tal,
no sen ti do de que o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76,
de 2001 (nº 66/99 na Casa de ori gem), que dis põe so-
bre a cri a ção de pro gra ma de ori en ta ção se xu al, de
pre ven ção de do en ças se xu al men te trans mis sí ve is e
de uso de dro gas, con ti nue a sua tra mi ta ção.

A ma té ria 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, de acor do
com o art. 235, in ci so II, ”e“, do Re gi men to Inter no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 1,  DE 2002

Nos ter mos do dis pos to no art. 254, in fine, e
seu pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no, so li ci ta -
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mos o exa me, pelo Ple ná rio do Se na do, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001, que “dis põe so bre a
cri a ção de Pro gra ma de Ori en ta ção Se xu al, de Pre-
ven ção das Do en ças Se xu al men te Trans mis sí ve is e
do Uso de Dro gas”.

Sala das Ses sões, 11 de mar ço de 2002.

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. Wal dack Ornel las.

O SR. PRESIDENTE (Wal deck Ornel las) – So-
bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Lind berg Cury.

É lido o se guin te:

OF. PSDB/I/Nº 126/2002

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

Se nhor Pre si den te,
Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia o

De pu ta do José Mú cio Mon te i ro, como mem bro ti tu lar,
e o De pu ta do Luiz Pi a uhy li no, como mem bro su plen -
te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti -
na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 18/01, que
“dis põe so bre sub ven ções ao pre ço e ao trans por te
do ál co ol com bus tí vel e sub sí di os ao pre ço do Gás Li-
que fe i to de Pe tró leo – GLP, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
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 Ju ni or, 
Li der do PSDB – De pu ta do Se bas tião Ma de i ra,
Vice-Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Wal deck Ornel las) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Sr. Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia 15
de mar ço do ano pas sa do – por tan to, no pró xi mo dia
15 de mar ço com ple ta rá um ano – foi apro va do pelo
Se na do da Re pú bli ca pro je to de de cre to le gis la ti vo
com o ob je ti vo de con vo car ple bis ci to no Esta do do
Mato Gros so, para a pos sí vel cri a ção, caso apro va da
em ple bis ci to, do Esta do do Ara gua ia. 

Esse pro je to teve uma vo ta ção pra ti ca men te
unâ ni me aqui no Se na do Fe de ral, que é a Casa que
re pre sen ta os Esta dos da Fe de ra ção. Hou ve ape nas
um voto con trá rio. Os três Se na do res por Mato Gros-
so vo ta ram fa vo ra vel men te, in clu si ve o Se na dor Ante-
ro Paes de Bar ros fez con si de ra ções a res pe i to da re-
di vi são.  O  pro je to  se guiu para a Câ ma ra dos De pu -
ta dos e no dia 15 de mar ço com ple ta rá um ano.

Co in ci den te men te, Sr. Pre si den te, no dia 15 de
mar ço des te mês, na ci da de de Cu i a bá, será lan ça da
uma gran de cam pa nha em fa vor da cri a ção do Esta do 
do Ara gua ia. Essa cam pa nha dis põe de ma te ri al de
ex ce len te qua li da de. Estou tra zen do aqui um fo lhe to
in ti tu la do “Ara gua ia, Nos so Esta do, Nos so Fu tu ro;
Nós apro va mos essa idéia!”. Inclu si ve, há uma pá gi na 
na Inter net – www. esta do do a ra gua ia.com.br  –, que
traz um es tu do de ta lha do so bre o Ara gua ia. Nes se
caso, é bom es cla re cer que o Esta do pro pos to com o
nome de Ara gua ia, na ver da de, fun de o que os
mato-gros sen ses cha mam de Nor tão e  re gião do
Ara gua ia pro pri a men te dita.

Sr. Pre si den te, essa pro po si ção já tra mi ta va no
Con gres so Na ci o nal, na Câ ma ra dos De pu ta dos, in-
clu si ve fru to de um tra ba lho re a li za do pela Co mis são
que es tu dou a re di vi são ter ri to ri al do País por for ça de
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal in se ri do na Cons ti tu i ção Fe-
de ral de 1988, que con clu iu pela cri a ção ape nas do
Ter ri tó rio do Ara gua ia. Os 69 Mu ni cí pi os que com-
põem a me ta de nor te de Mato Gros so – que, re pi to,
cor res pon de ao Nor tão e à re gião do Ara gua ia pro pri -
a men te dita – es tão en ga ja dos na luta. Nes se fol der,
apre sen tam da dos re fe ren tes às po ten ci a li da des do
fu tu ro Esta do, à po pu la ção, às dis tân ci as enor mes
en tre os Mu ni cí pi os e à atu al Ca pi tal de Mato Gros so,
Cu i a bá.

Ape nas para ci tar um exem plo, Sr. Pre si den te,
de Cu i a bá até o Mu ni cí pio de San ta Te re zi nha, a dis-
tân cia é de 1.344 qui lô me tros, uma vi a gem qua se in-
ter con ti nen tal. É im pos sí vel pen sar no de sen vol vi -
men to har mô ni co de um Esta do do ta ma nho de Mato
Gros so.
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Nes te pon to, Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer
uma res sal va. Dos três pro je tos que apre sen tei pro-
pon do a re di vi são dos três ma i o res Esta dos da Fe de -
ra ção (Ama zo nas, com 1.600.000Km²; Pará, com
1.300.000Km²; e Mato Gros so, com 906.000Km²), ha-
ve rá, se vi to ri o sa a tese, as sim es pe ro, dois gran des
Esta dos: o de Mato Gros so, que ain da con ti nu a rá
gran de, e o do Ara gua ia, que será duas ve zes o ta ma -
nho do Esta do de São Pa u lo. Ain da per ma ne ce rão
dois Esta dos enor mes – 906 mil km apro xi ma da men -
te – di vi di dos no meio. A re gião Nor te é rica em agri-
cul tu ra e pe cuá ria. Só para ilus trar o que es tou di zen -
do, a co mis são que está ela bo ran do a cam pa nha
pró-eman ci pa ção do Esta do do Ara gua ia re a li zou um
es tu do de mons tran do que, mes mo di vi di do, o Esta do
do Mato Gros so ain da fi ca rá com 1.800.000 ha bi tan -
tes, o que vem dar uma den si da de de mo grá fi ca de
4.8 ha bi tan tes por km². O Esta do que será des mem -
bra do, o Esta do do Ara gua ia, terá, pelo Cen so de
2002, uma po pu la ção de 810.691 ha bi tan tes, qua se
um mi lhão, e, pela pro je ção, já no ano de 2005, terá
uma po pu la ção de 1.100.000 ha bi tan tes. Na ver da de, 
é um Esta do que de fato já exis te, o que fal ta é a for-
ma li za ção, que im pli ca exa ta men te a re a li za ção do
ple bis ci to.

O ple bis ci to foi uma ino va ção que a Cons ti tu i ção 
de 1988 in tro du ziu, já que an tes dela não se exi gia a
au diên cia da po pu la ção para sa ber se que ria ou não
a re di vi são de um Esta do para a cri a ção de ou tro
Esta do ou de um Ter ri tó rio Fe de ral, como acon te ceu
em vá ri as re giões do Bra sil. O Meu Esta do mes mo,
Ro ra i ma, per ten cia ao Ama zo nas, pas sou a ser Ter ri -
tó rio Fe de ral e, de po is, na Cons ti tu in te de 1988, foi
trans for ma do em Esta do, jun ta men te com o Esta do
do Ama pá.

Sr. Pre si den te, pen so que este mo men to é de
pro fun da re fle xão. No dia 15 de mar ço, sex ta-fe i ra,
será lan ça da essa gran de cam pa nha em Cu i a bá, jus-
ta men te para mo bi li zar mais ain da a po pu la ção e
mos trar, tan to aos cu i a ba nos e àque les que vão re-
ma nes cer no Esta do, que – re pi to, caso seja apro va -
do o ple bis ci to – per ma ne ce rá um Esta do rico e vai se
cri ar um novo Esta do tam bém rico, como acon te ceu
com Mato Gros so do Sul, quan do foi des mem bra do
do en tão gi gan tão Esta do do Mato Gros so.

O Go ver na dor Si que i ra Cam pos está fa zen do
uma pro pa gan da  ins ti tu ci o nal na te le vi são mos tran -
do que a re di vi são ter ri to ri al é, na ver da de, uma mul ti -
pli ca ção de opor tu ni da des para os ci da dãos que vi-
vem nas re giões dis tan tes des ses imen sos Esta dos.
Ci tei o exem plo de um mu ni cí pio que fica a mais de
1,3 mil qui lô me tros, em li nha reta, da Ca pi tal, Cu i a bá.

Cre io que este é o mo men to de re fle tir mos pro-
fun da men te so bre esse ca mi nho im por tan te, a nova
di vi são ter ri to ri al, para o de sen vol vi men to e tam bém
para a eli mi na ção das de si gual da des re gi o na is des te
País.

Sei que o Se na do, di ria até, de uma ma ne i ra inu-
si ta da, apro vou es ses três pro je tos em um tem po re-
cor de, por que os apre sen tei em mar ço de 1999,
quan do as su mi o man da to, e já, em 2000/2001, to dos
eles fo ram apro va dos e re me ti dos à Câ ma ra.

Na que la Casa, tal vez pela pe cu li a ri da de de seu
Re gi men to, al guns pro je tos fo ram para a Co mis são
da Ama zô nia; ou tros, para a Co mis são de Tri bu ta ção
e Fi nan ças. E, em se tra tan do, Sr. Pre si den te, ape nas
de con vo ca ção de ple bis ci to, ou seja, de ma té ria
cons ti tu ci o nal, ela de ve ria, como ocor reu aqui no Se-
na do, ser exa mi na da ape nas pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, por que es ta mos,
re pi to, apro van do um de cre to le gis la ti vo que au to ri za
a re a li za ção de ple bis ci to.

Para a mi nha sur pre sa, Sr. Pre si den te, esse pro-
je to do Ara gua ia tem como re la tor um De pu ta do Fe-
de ral jus ta men te da re gião que se pre ten de des mem -
brar. Tra ta-se do De pu ta do Ri car te de Fre i tas, que
está pro cras ti nan do a apre ci a ção des sa ma té ria – a
meu ver, de ma ne i ra in de vi da –, fa zen do com que a
po pu la ção não te nha o di re i to de ser ou vi da.

Gos ta ria – uma vez que no dia 15 ha ve rá o lan-
ça men to des sa gran de cam pa nha – de ape lar para o
De pu ta do Ri car te de Fre i tas, como de mo cra ta, um
ho mem que per ten ce ao PSDB, que dê an da men to
ao pro je to; que não ne gue ao povo o di re i to de ser ou-
vi do; que dê àque la po pu la ção o di re i to de di zer se
quer ou não for mar um novo Esta do da Fe de ra ção.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do, com mu i ta hon ra, um apar te a V. Exª, Se-
na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Mo-
za ril do Ca val can ti, ve nho acom pa nhan do, há bas tan -
te tem po, essa gran de pre o cu pa ção de V. Exª, a qual,
acre di to, tem um fun da men to ló gi co, prin ci pal men te
quan do mi ra mos os exem plos já re a li za dos. Ini ci e -
mos, por exem plo, pelo co ra ção do Esta do de Go iás,
quan do se cri ou o Dis tri to Fe de ral. Hou ve uma ava-
lan che de pro gres so quan do, pela de ter mi na ção do
Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, cri ou-se uma nova
ca pi tal. O Dis tri to Fe de ral, por si só, deu pro va in so fis -
má vel do cres ci men to e da atra ção, para o cen tro do
nos so País, do pro gres so e do de sen vol vi men to, além
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de tor nar Bra sí lia a ca pi tal das gran des de ci sões na ci -
o na is. Obser va mos tam bém o exem plo de Go iás, um
Esta do de ex ten são enor me, que, di vi di do, deu ori-
gem ao Esta do do To can tins. E hoje re ce be um tra ta -
men to mu i to es pe ci al por par te do seu Go ver no. Tra-
ta-se de um novo Esta do, com ca rac te rís ti cas mais ti-
pi ca men te li ga das ao Nor te e ao Nor des te, fu gin do
um pou co às de Go iâ nia e às da Re gião Cen tro-Oes -
te. V. Exª tam bém ci tou o caso dos Esta dos de Mato
Gros so e Mato Gros so do Sul. Re cen te men te, de ba -
te mos um as sun to da ma i or im por tân cia, qual seja, o
en glo ba men to de 22 Mu ni cí pi os do Esta do de Mi nas
Ge ra is à re gião ge o e co nô mi ca do Dis tri to Fe de ral.
Isso sus ci tou um de ba te mu i to gran de, que tive a
opor tu ni da de de gra var pela TV Se na do. E a TV Se-
na do está ten do um al can ce mu i to gran de em todo o
País. As res pos tas vêm de ime di a to. Sen ti mos que o
no ro es te de Mi nas Ge ra is nun ca per ten ceu à Su dam
nem à Su de ne – hoje ex tin tas, mas subs ti tu í das por
agên ci as. Mas essa re gião não per ten ce a nada, e te-
mos que fa zer uma re mo de la ção. Enten do a pre o cu -
pa ção de V. Exª. Va mos um pou qui nho além: nos
Esta dos Uni dos ob ser vam-se, se não me en ga no, 52
Esta dos se pa ra dos por rios e aci den tes ge o grá fi cos.
São, na ma i o ria, qua dra di nhos que dão ma i or per for -
man ce a cada povo, a cada re gião. Des sa for ma, o
Esta do cres ce mais e não exis tem re giões aban do na -
das. Pen so que esse mes mo cri té rio de ve ria ser ado-
ta do ao lon go dos anos, por meio do Se na do, a fim de
que te nha mos, tam bém, di vi sões e di mi nu a mos, cada
vez mais, o es pa ço enor me que exis te em um País de
di men sões con ti nen ta is. Lou vo a ati tu de de V. Exª. Já
tive opor tu ni da de de abor dar este mes mo as sun to
com V. Exª. Espe ro que o ple bis ci to seja le va do em
fren te, pois é uma boa idéia, uma boa ma ne i ra de es-
tu dar mos os pro ble mas de cada Esta do. É o povo que
sen te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço mu i to, Se na dor Lind berg Cury, o apar te de
V. Exª. E quan to ao exem plo de Bra sí lia, é bom lem-
brar que este pe da ço do Pla nal to Cen tral era uma
área aban do na da, inós pi ta, com pou cas mas ex ten sas 
fa zen das; a cons tru ção da ci da de en se jou um de sen -
vol vi men to enor me na re gião, não ape nas no qua dri lá -
te ro onde se en con tra o Dis tri to Fe de ral, mas tam bém
no en tor no, como bem men ci o nou V. Exª.

O mes mo po de ría mos di zer, como já o fi ze -
mos, so bre o To can tins. No pas sa do, quan do ain da
cons ti tu ía par te do nor te de Go iás, era es cas sa men -
te po vo a do e de di fí cil ad mi nis tra bi li da de pelo go ver -
no que se si tu a va em Go iâ nia. O exem plo da cri a ção 

do novo Esta do mos trou que, an tes do des mem bra -
men to, aque la re gião re pre sen ta va algo em tor no de
4% ape nas da ar re ca da ção to tal do Esta do. Hoje, se
os dois Esta dos se jun tas sem, To can tins res pon de -
ria por algo em tor no de 47% ou mais da ar re ca da -
ção do en tão Esta do de Go iás. Isso de mons tra ca-
bal men te o acer to da di vi são ter ri to ri al; não é pos sí -
vel man ter mos es ses Esta dos gi gan tes.

V. Exª tam bém ci tou o exem plo dos Esta dos
Uni dos – que a eli te bra si le i ra gos ta tan to de re pe tir
–, onde um pla ne ja men to ge o es tra té gi co tra çou à
ré gua sua di vi são ter ri to ri al, cri an do Esta dos, com
ex ce ção do Alas ca, en se jan do um de sen vol vi men to
igua li tá rio dos di ver sos pon tos do País. É isso que
ad vo go.

Hoje re gis tro que, no dia 15, sex ta-fe i ra, em
Cu i a bá, ha ve rá o lan ça men to da cam pa nha em fa-
vor da cri a ção do Esta do do Ara gua ia. Me ta de do
ca mi nho já foi per cor ri do, ou seja, a apro va ção do
pro je to de de cre to le gis la ti vo no Se na do, do qual
tive a hon ra de ser o au tor. Mas – re pi to – tra ta-se
de uma idéia que an te ce de à Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te e que foi fru to de uma co mis são cri a da
por ela.

Ao en cer rar, cum pri men to o De pu ta do Sil val
Bar bo sa, do Mato Gros so, o Ve re a dor ba i a no e ou-
tros com pa nhe i ros que com põem uma gran de co-
mis são em prol da cri a ção do Esta do do Ara gua ia.

Re i te ro aqui meu ape lo ao De pu ta do Ri car te
de Fre i tas para que dê ao povo do Mato Gros so,
prin ci pal men te do nor tão e do Ara gua ia, onde será
cri a do o Esta do do Ara gua ia, a opor tu ni da de de se
pro nun ci ar. Te nho cer te za de que o De pu ta do, como
de mo cra ta, não ten ta rá ca lar a voz do povo, en ga ve -
tan do o pro je to sem cum prir o que dis põe o Re gi -
men to.

Por fim, Sr. Pre si den te, re que i ro que seja trans-
cri to, na ín te gra, este ma te ri al, em que cons ta um
es tu do mi nu ci o so so bre as jus ti fi ca ti vas para a cri a -
ção do Esta do do Ara gua ia, para fa zer par te in te -
gran te do meu pro nun ci a men to, em ho me na gem
aos 69 Mu ni cí pi os que com po rão, com cer te za, o fu-
tu ro Esta do.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 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. Wal deck Orne las, 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 (Wal deck Orne las) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to.

Com a pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos, por
per mu ta com a Se na do ra Ma ri na Sil va.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/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, apro ve i tan do a
tran qüi li da de des ta se gun da-fe i ra, ini cio con gra tu lan -
do-me com Belo Ho ri zon te, ci da de onde nas ci e onde
vivi 31 anos de mi nha vida. Cada dia que pas sa, meus
la ços com Belo Ho ri zon te se aper tam mais, na ami za -
de, na iden ti da de cul tu ral, nas pre fe rên ci as e até, tal-
vez, na ma ne i ra de con ver sar, de ba ter um papo, de
en ten der o mun do e com pre en der o pró xi mo.

Nes se sen ti do, man do um abra ço mu i to ami go
ao José Ma ria Ra be lo e à sua es po sa Drª Te re za, que
pro mo ve ram, no fi nal da úl ti ma se ma na, as co me mo -
ra ções de 50 anos de fun da ção do jor nal Bi nô mio;
um jor nal mu i to pre sen te na mi nha ju ven tu de, um jor-
nal mu i to ad mi ra do por aque les que se for ma vam e
per ce bi am o ca rá ter e a na tu re za crí ti ca de uma im-
pren sa ou sa da, atre vi da, irô ni ca e cons tru ti va. Como
tudo que tem essa na tu re za nes te País, o Bi nô mio
so freu as mais vi o len tas for mas de re pres são e o
amor da ça men to pra ti ca do pe los Go ver nos cada vez
mais des pó ti cos e au to ri tá ri os que se su ce de ram a
par tir dos anos 50.

José Ma ria Ra be lo é um ser tran qüi lo, um ho-
mem tran qüi lo. O que o te ria le va do a des fe char um
mur ro na cara de um ge ne ral, quan do este e os seus
se qua zes in va di ram a sua ofi ci na de tra ba lho, o seu
jor nal, e quan do o ge ne ral pro fe riu ame a ças e pa la -
vras ina ce i tá ve is?

Aque la cal ma de José Ma ria Ra be lo não iria im-
pe dir que a sua hom bri da de, a sua in dig ni da de se
afir mas sem em um ges to de in crí vel ou sa dia. Apli cou
um mur ro na cara do ge ne ral. E a par tir daí, pas sou a
ser alvo da mais vi o len ta re pres são.

O seu jor nal foi des tru í do duas ou três ve zes.
Esca pou da mor te por vá ri os aca sos. E foi es ca pan do 
da mor te e con ti nu an do a pe re gri nar a sua tran qüi li -
da de, a sua dig ni da de, a sua hom bri da de pelo Pa ra -
guai, onde não lhe de ram tam bém mu i ta tré gua. O
Pre si den te do Pa ra guai logo foi des ti tu í do e subs ti tu í -
do por uma di ta du ra des sas la ti no-ame ri ca nas as
qua is nós tan to co nhe ce mos. E ele, en tão, se guiu pro-
cu ran do res pi rar a de mo cra cia de Sal va dor Allen de
com a fa mí lia: es po sa e seis fi lhos. Obvi a men te não

foi fá cil. Lá no Chi le pros se guiu e cons tru iu na que le
ramo que ele ha via ele i to para a sua vida seis li vra ri as. 
Esta va, por tan to, re i ni ci an do a sua vida la bo ri o sa, ho-
nes ta, tran qüi la – ele é de uma tran qüi li da de in crí vel –
quan do veio Au gus to Pi no chet, a vi o lên cia, o des pa u -
té rio, a fal ta de éti ca, que é so bre tu do a fal ta de res pe i -
to para com a vida e com a na tu re za. No meu pon to de
vis ta, aí está o nú cleo da fal ta de éti ca: a fal ta de res-
pe i to para a vida hu ma na e para com a na tu re za.

De novo foi a fal ta de éti ca que ca val gou atrás de
José Ma ria Ra be lo e de sua fa mí lia. Seu fi lho me nor
foi pre so e le va do para aque le cam po de fu te bol onde
as pes so as in de se já ve is eram tru ci da das, eli mi na das. 
E José Ma ria Ra be lo teve de, no va men te, des fa zer a
bar ra ca de sua vida, o cam po res tri to e ata ca do de
sua dig ni da de inex pug ná vel; e José Ma ria Ra be lo,
tran qüi lo, sor rin do, con se guiu en trar em um apar ta -
men to de 150m², onde 360 re fu gi a dos se re u ni ram. 

Fi nal men te, foi ace i to, abra ça do e al ber ga do
pela Fran ça, que tem esse com pro mis so com o pas-
sa do, com a re vo lu ção e com as lu tas dos fran ce ses
em prol da li ber da de hu ma na.

José Ma ria Ra be lo foi para Fran ça, com seis fi-
lhos e sua es po sa, co me çar o re co me ço. Lá, ele con-
se guiu ina u gu rar  ou con ti nu ar a ad mi nis trar  uma li-
vra ria, onde ha via um es pa ço para de ba tes, um es pa -
ço para a vida e a in qui e tu de. Aí, José Ma ria Ra be lo
per ma ne ceu. Seus fi lhos cres ce ram na Fran ça, ad mi -
ran do aque le país que dá um tra ta men to di fe ren ci a do
para as cri an ças e as pes so as da ter ce i ra ida de. Che-
gar à ter ce i ra ida de na Fran ça ou mes mo na Itá lia é
mu i to di fe ren te de pe nar a ter ce i ra ida de num país em
que so mos des res pe i ta dos a todo mo men to – nós, os
ve lhos, os des car tá ve is, os que so bre vi ve mos além
do que se con si de ra, mu i tas ve zes, o tem po de vida
que um ser hu ma no deve ter nes sas pla gas.

José Ma ria Ra be lo viu al guns de seus fi lhos dis-
tan ci a rem-se, ca sa rem-se e cri a rem ra í zes lá, na que -
la cul tu ra di fe ren te e na que la lín gua des co nhe ci da no
iní cio, até que a Anis tia foi de cre ta da,  e José Ma ria
Ra be lo pôde vol tar para Belo Ho ri zon te, para o Bra sil.

Assim, pres to mi nha ho me na gem ao au tor de
um dos li vros mais in te res san tes que te nho vis to nos
úl ti mos anos. Ele es cre veu essa bi o gra fia da con vul -
são com toda a tran qüi li da de e toda a cal ma que bro-
tam do seu in te ri or, re la tan do uma par te de sua vida.

A des cri ção da vida de José Ma ria Ra be lo,
como co nsta do pre fá cio do li vro, é um ro te i ro para
um fil me de alta ten são, de mu i ta emo ção, que mis tu -
ra epi só di os in só li tos e es tra nhos, en ri que ci dos por
aque le hu mor e aque la iro nia que já exis ti am no bi nô -
mio que o acom pa nhou por toda a sua vida.
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Den tro de al guns dias, te rei a hon ra e o pra zer
de re ce ber em mi nha casa, mais uma vez, a vi si ta de
José Ma ria Ra be lo, que virá a Bra sí lia lan çar seu li vro. 
Te rei, en tão, a opor tu ni da de de abra çá-lo e, ao
fazê-lo, cum pri men ta rei tam bém aque les que José
Ma ria Ra be lo me apre sen tou em Belo Ho ri zon te.
Entre eles, um dos mais no tá ve is – a meu ver, tal vez o
me lhor de to dos os apre sen ta do res e co men ta do res
que di vul gam o con te ú do po lí ti co na te le vi são mi ne i ra
e bra si le i ra – Gil ber to Me ne zes. Ele e sua es po sa
cons ti tu em uma du pla ini gua lá vel. Ambos fa zem par-
te da mes ma es co la de José Ma ria Ra be lo: a es co la
da co ra gem, da crí ti ca, do des te mor.

Obvi a men te, no Bra sil, ao se afir mar a dig ni da -
de, paga-se um pre ço. Aque les que op ta ram pela dig-
ni da de sa bem o pre ço que de vem pa gar du ran te toda
a vida. Este País e as eli tes bra si le i ras não gos tam,
não ad mi tem, não in cen ti vam nem pro te gem os ges-
tos de dig ni da de.

Fala-se mu i to em éti ca, mas, até hoje, não ouvi
se quer uma de fi ni ção ade qua da para o ter mo. A éti ca, 
tão di fí cil de ser de fi ni da, ori en tou, pas so a pas so, o
com pas so di ta do por José Ma ria Ra be lo, sua es po sa
e seus fi lhos. É o mes mo com pas so que se en con tra
na TV Me tró po le e em ou tras TVs mi ne i ras, no pro-
gra ma de Gil ber to Me ne zes, ar ris can do, lu tan do e en-
fren tan do to das as for ças re a ci o ná ri as que que rem
man ter a éti ca da for ça, do des po tis mo e da vi o lên cia,
a fal sa éti ca da an ti vi da, a fal sa éti ca ta ná ti ca, essa
que está pre sen te na Casa Bran ca, quan do o Sr. Ge-
or ge W. Bush, por exem plo, ame a ça sete pa í ses com
a bom ba atô mi ca. Ali re si de e cen tra-se a an tié ti ca, o
com por ta men to de su ma no, des tru i dor e ta ná ti co na
mais po de ro sa e pe ri go sa or ga ni za ção in dus tri al-mi li -
tar do mun do – como dis se Ein se nho wer. Nem Hi tler –
nem nin guém – ja ma is ame a çou tão pro fun da men te
tan tos pa í ses. A ame a ça, ago ra, faz-se por meio da
bom ba atô mi ca e dos pe tre chos que ele já des pe jou
no Afe ga nis tão.

Cada dia, con ven ço-me mais de que é nes ses
pas sos tran qüi los e se re nos que vejo as Mi nas Ge ra is 
da fra ter ni da de, do amor, da com pre en são. É ali que
se faz a éti ca prá ti ca, ao con trá rio da que les que es tão 
pre o cu pa dos em cri ar mi nis té rio da men ti ra, da an ti in -
for ma ção, como foi fe i to há dez dias pelo Pre si den te
Ge or ge Bush. Fico com Mi nas Ge ra is, vol to para Mi-
nas Ge ra is. De po is de mais de 40 anos, faço as pa zes 
com as mi nhas ra í zes. É lá que re en con tro meus ve-
lhos ami gos e bato aque le papo que ago ra re a pren di
a en ten der, com aque la sa be do ria mi ne i ra, aque la
for ma de per ce ber o mun do, aque la iro nia qua se im-
per cep tí vel, fina, tão en can ta do ra. Obvi a men te,

Gran de Ser tão: Ve re das não po dia ter sido es cri to
se não por Gu i ma rães Rosa, um mi ne i ro de Cor dis -
bur go, um mi ne i ro do cen tro de Mi nas, que vi veu e
con vi veu com aque les anô ni mos que trans mi ti ram a
sua sa be do ria que ele sou be de can tar em suas
obras.

É com a voz da sa u da de e da lem bran ça dos ve-
lhos tem pos que pres to esta ho me na gem a José Ma-
ria Ra be lo e a Gil ber to Me ne zes. Em nome des ses
dois, que ro sa u dar to dos aque les que per mi ti ram que
eu sen tis se, go zas se de suas ami za des.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne las, por
per mu ta com o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a so ci e da de
bra si le i ra tem tido a ex pec ta ti va de que o Con gres so
Na ci o nal, por suas Ca sas, Câ ma ra e Se na do, seja ca-
paz de cons tru ir uma agen da ati va para dar res pos ta
a suas as pi ra ções, re i vin di ca ções, ne ces si da des, ur-
gên ci as.

A for ma como tra ba lha o Con gres so Na ci o nal,
em cada uma das suas Ca sas, por suas co mis sões
per ma nen tes, que têm um ca rá ter am plo e que não
dis cu tem, de modo agre ga do, de ter mi na dos te mas
es pe cí fi cos que são pro vo ca dos e que es tão na agen-
da da so ci e da de e onde os pro je tos tra mi tam de con-
for mi da de com cri té ri os re gi men ta is, sem um ca rá ter
de se le ti vi da de, faz com que, mu i tas ve zes, o Con-
gres so de i xe de aten der as re i vin di ca ções e de cor-
res pon der às ex pec ta ti vas da po pu la ção.

Uma das crí ti cas ao Con gres so Na ci o nal que se
ouve é de que sua agen da é pa u ta da pelo Exe cu ti vo.
É na tu ral que as sim seja nes sa for ma re gi men tal
como tra ba lha mos. Por quê? Por que o Exe cu ti vo tem
as suas li de ran ças e mo bi li za a sua base para vo tar
as ma té ri as do seu in te res se. Enquan to isso, as ma té -
ri as pro vo ca das pela so ci e da de, no dia-a-dia, fi cam
pen den tes das ini ci a ti vas in di vi du a is, iso la das e frag-
men ta das dos Par la men ta res, sem ter um tra ta men to
con jun to. A for ma que vejo para re sol ver isso é for ta le -
cer as co mis sões tem po rá ri as, as co mis sões te má ti -
cas, e dar con se qüên cia, des do bra men to a es ses te-
mas.

Des de que che guei a esta Casa, te nho-me va li -
do des se re cur so. Em 1995, pro pus, e a Casa aco-
lheu, a cri a ção de uma co mis são es pe ci al para dis cu -
tir a po lí ti ca de de sen vol vi men to para o Vale do São
Fran cis co. De po is, ti ve mos uma co mis são vol ta da
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para o acom pa nha men to da po lí ti ca de de sen vol vi -
men to do Nor des te. Fui Re la tor de uma co mis são que
exa mi nou as ca u sas e con se qüên ci as do fe nô me no
El Niño, que teve como des do bra men to a apre sen ta -
ção de pro je tos de lei. Sou Re la tor, na Casa, de uma
co mis são que tra ta do acom pa nha men to do pro je to
de re vi ta li za ção do rio São Fran cis co.

Mas ob ser vo que, com re la ção a pro je tos de lei
ori un dos de co mis sões es pe ci a is te má ti cas, tem po -
rá ri as, não há um rito de tra mi ta ção pre fe ren ci al.
Assim, é pre ci so cri ar essa de fi ni ção a fim de que
pos sa mos va lo ri zar e for ta le cer o pa pel das co mis -
sões te má ti cas tem po rá ri as. No que diz res pe i to à
se gu ran ça pú bli ca, o Con gres so Na ci o nal op tou por
cri ar uma co mis são mis ta, for ma da por Se na do res e
De pu ta dos, que terá o pra zo de 60 dias para se le ci -
o nar, den tre os pro je tos em tra mi ta ção nas duas Ca-
sas, aque les que de vem me re cer tra mi ta ção es pe ci -
al.

Com a de fi ni ção da Se cre ta ria da Mesa do Se-
na do Fe de ral, os pro je tos que vi e rem des sa Co mis -
são Mis ta, que não pos sui ca rá ter de li be ra ti vo, se-
gui rão di re to ao ple ná rio do Se na do Fe de ral. Ain da
as sim, o sim ples re que ri men to de au diên cia a uma
co mis são per ma nen te tu mul tu a rá a tra mi ta ção dos
pro je tos, le van do a uma pro cras ti na ção da de ci são
fi nal a seu res pe i to.

Ora, en ten do, in clu si ve em re la ção ao tema se-
gu ran ça pú bli ca, que, ao cri ar a Co mis são Mis ta, o
Con gres so Na ci o nal avo cou para si a ex pec ta ti va de
bus car uma so lu ção para o pro ble ma da se gu ran ça
pú bli ca do País, como se a sim ples apro va ção de
no vas leis pu des se re sol ver a ques tão. Na ver da de,
o pa pel do Con gres so Na ci o nal vai se des ti nar à
am pli a ção de pe nas, à mo di fi ca ção do Có di go de
Pro ces so Pe nal, à de ci são so bre a co mer ci a li za ção
e o por te de ar mas, as pec tos que, sem dú vi da, aju-
dam. Mas te nho a con vic ção de que o pro ble ma é
me nos de or dem le gal e mu i to mais de na tu re za
ope ra ci o nal. Bas ta ver o caso de São Pa u lo, onde a
cri mi na li da de cres ceu de modo des me su ra do.

Há bas tan te tem po ve mos uma cri mi na li da de
avas sa la do ra em São Pa u lo. Qu an do ocor re ram os
cri mes con tra os dois pre fe i tos do PT, para os qua is
exis tia a sus pe i ta de cri mes po lí ti cos, hou ve uma
de ci são po lí ti ca e o apa re lho de se gu ran ça pú bli ca
foi ca paz de dar res pos ta e, des sa for ma, elu ci dar
de ze nas de cri mes que es ta vam em an da men to ou
que ha vi am sido co me ti dos mas ain da não ti nham
sido re sol vi dos. Então, é uma ques tão que me pa re -
ce de pen der me nos de leis e mais de ope ra ci o na li -

za ção, de atu a ção ob je ti va, efe ti va, no sen ti do de
bus car so lu ção para a apu ra ção dos cri mes.

O País não tem uma po lí ti ca na ci o nal de se gu -
ran ça pú bli ca. Cha ma-se a isso alo ca ção de re cur -
sos pelo Go ver no Fe de ral, re cur sos sem pre in su fi ci -
en tes e que têm sido, sem pre, de po is, con tin gen ci a -
dos fi nan ce i ra men te para a aqui si ção de ve í cu los,
de vi a tu ras, ou para a cons tru ção de pre sí di os. Na
ver da de, como a com pe tên cia es ta du al é es ta be le ci -
da na Cons ti tu i ção, o as sun to sem pre fi cou re le ga do 
à ini ci a ti va de cada Esta do, em bo ra a Cons ti tu i ção
con te nha re gras rí gi das so bre a for ma de or ga ni za -
ção das Po lí ci as es ta du a is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os fa tos
têm in di ca do a ne ces si da de de uma pre sen ça ati va
do Go ver no Fe de ral, co or de nan do ações de âm bi to
na ci o nal para o en fren ta men to do cri me or ga ni za do.

Mas não é para o as sun to se gu ran ça pú bli ca
que que ro cha mar a aten ção nes ta hora, e sim para
algo que, nes te mo men to, está sen do ob je to de tra-
ba lho por par te do Con gres so Na ci o nal, por in ter mé -
dio de uma Co mis são Mis ta. Qu e ro cha mar aten ção, 
su bli nhar, res sal tar, des ta car exa ta men te o fato de
que os pro je tos se le ci o na dos não te rão a sua apre-
ci a ção ga ran ti da. O Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral pre ci sa re gu la men tar es ses ca sos.

Como é a tra mi ta ção hoje? No caso de um
pro je to ori un do de uma co mis são tem po rá ria, a
Mesa o traz ao Ple ná rio ime di a ta men te para de sig -
nar re la tor. No caso de emen das, vai a uma co mis -
são; no caso de pe di do de au diên cia, vai a ou tra co-
mis são. Assim, te mos sem pre a pos si bi li da de de re-
tar da men to na tra mi ta ção des ses pro je tos.

Pro põe-se que, cri a da uma co mis são tem po rá -
ria, para ela se jam en ca mi nha dos to dos os pro je tos
em tra mi ta ção na Casa que te nham que ver com a
ma té ria, sal vo aque les em re gi me de ur gên cia e os
com pra zo de ter mi na do. Con clu í do o tra ba lho da co-
mis são, ha ven do emen das, os pro je tos se rão des-
pa cha dos a uma úni ca co mis são per ma nen te, que
terá um pra zo de 20 dias úte is para apre ci a ção das
ma té ri as, para emi tir pa re cer so bre elas. Caso isso
não ocor ra, que as ma té ri as tra ta das por es sas Co-
mis sões se jam in clu í das na Ordem do Dia de ofí cio
ou me di an te re que ri men to de qual quer Se na dor. 

Para isso, es tou apre sen tan do um pro je to de
re so lu ção mo di fi can do o Re gi men to Inter no para
per mi tir que as Co mis sões te má ti cas, que, a meu
ver, vão se cons ti tu ir cada dia mais em um ins tru -
men to há bil do Con gres so Na ci o nal, dêem uma res-
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pos ta efe ti va, po si ti va às de man das da so ci e da de,
para que es ses pro je tos pos sam ter uma con se -
qüên cia ob je ti va, pos sam ser apre ci a dos em tem po
há bil sem pre ju di car a dis cus são mais am pla por to-
dos os Se na do res.

Sr. Pre si den te, es pe ro que esse pro je to não vá
para a vala co mum dos pro je tos de al te ra ção do Re gi -
men to Inter no. Hou ve na Le gis la tu ra pas sa da uma
co mis são de re for ma do Re gi men to Inter no, da qual
fui mem bro, e, des de en tão, to dos os pro je tos de mu-
dan ça do Re gi men to Inter no têm sido en ca mi nha dos
para ane xar àque le pro ces sa do. É uma de ci são da
Mesa que pre ci sa ser re vis ta. 

Nós não va mos mu dar o Re gi men to Inter no
por in te i ro, não há con sen so po lí ti co para isso. É
pre ci so, por con se guin te, que cada as sun to seja tra-
ta do no mo men to pró prio, no mo men to opor tu no, de
acor do com a sen si bi li da de e a con vic ção da Casa
para que pos sa mos ter es sas mo di fi ca ções. Não te-
nho dú vi da de que a mo di fi ca ção que nes te mo men -
to pro po nho é fun da men tal para que a Casa pos sa
cor res pon der às ex pec ta ti vas da so ci e da de bra si le i -
ra, ra zão pela qual pro pug no pela sua apro va ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Tião Vi a na, por per mu ta com o Se na dor Wal-
deck Orne las.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, há pou cos dias,
eu trou xe ao ple ná rio do Se na do Fe de ral um tema
que diz res pe i to ao fi nan ci a men to do Sis te ma Úni co
de Sa ú de, as sun to com ple xo que sem pre en vol ve
ra ci o cí nio, aná li se e ma ni fes ta ção da área téc ni ca e
que pede res pos ta efe ti va do Par la men to bra si le i ro
em re la ção ao art. 198 da Cons ti tu i ção Fe de ral. O
re fe ri do ar ti go es ta be le ce, en tre ou tras si tu a ções e
obri ga to ri e da des, a ne ces si da de de re gu la men ta -
ção, em lei com ple men tar, das obri ga ções da União,
dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os re fe ren tes ao fi nan ci -
a men to do Sis te ma Úni co de Sa ú de. Te mos essa dí-
vi da his tó ri ca, des de a Cons ti tu in te, e a ne ces si da de 
do ajus te da le gis la ção.

Por uma fe liz co in ci dên cia, o Con se lho Na ci o -
nal de Sa ú de, re u ni do se ma na pas sa da, apon tou a
fra gi li da de das obri ga ções da União, dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os em re la ção ao fi nan ci a men to do se-
tor de sa ú de, bem como a ne ces si da de de con tri bu i -
ção efe ti va do Par la men to, in clu in do a sen si bi li za -
ção, por uma agen da pos te ri or do Con se lho Na ci o -
nal de Sa ú de, em re la ção à ma té ria. 

Tive o pra zer de apre sen tar, an te ci pa da men te
à re u nião da que le Con se lho, um pro je to de lei com-
ple men tar que teve sua ori gem numa dis cus são mi-
nha com o no bre Se na dor Pa u lo Sou to, da Ba hia, o
qual apon ta va a bus ca de ajus tes, de cor re ção dos
ru mos do fi nan ci a men to do se tor sa ú de que veio ao
en con tro da apro va ção da Emen da Cons ti tu ci o nal
n.º 29, que de ci diu pela obri ga to ri e da de dos ges to -
res, no caso a União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os.

La men ta vel men te ti ve mos, no iní cio da apli ca -
ção da Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 29, o des cum pri -
men to por par te do ator prin ci pal: a União. Esta não
cum priu o que está es ta be le ci do na Emen da Cons ti -
tu ci o nal n.º 29, que é o ele men to cen tral da obri ga -
ção das ins tân ci as da União; se ria a apli ca ção do
va lor em pe nha do nos dois exer cí ci os ime di a ta men te 
an te ri o res mais a va ri a ção no mi nal do PIB. Com o
não cum pri men to por par te da União, nós te mos
uma per da con cre ta de, pelo me nos, R$1,1 bi lhão
ao ano. Va mos ter uma per da em tor no de R$4 bi-
lhões ao lon go de três anos por uma omis são da
União.

A Ban ca da Par la men tar en vol vi da com o tema
da sa ú de no Con gres so Na ci o nal apre sen tou as
suas ra zões, as suas crí ti cas e o Mi nis té rio da Sa ú -
de, na que le mo men to, hi po te cou sua so li da ri e da de.
A Co mis são Mis ta de Orça men to do Con gres so Na-
ci o nal de ci diu as se gu rar R$1,2 bi lhão, que es ta vam
alhe i os à in clu são no Orça men to da União des te
ano. Foi apro va do na Co mis são Mis ta de Orça men to 
e, pos te ri or men te – o que é la men tá vel –, con tin -
gen ci a do pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to. Esta mos
em uma si tu a ção de im pas se: é ne ces sá ria a obri-
ga to ri e da de das ins tân ci as da União em re la ção às
suas obri ga ções no fi nan ci a men to do Sis te ma Úni co 
de Sa ú de, mas o ator prin ci pal, a União, não cum-
priu a sua par te, pois já con tin gen ci ou aqui lo que
se ria sua obri ga ção – hou ve um cor te de R$1,2 bi-
lhão.

Apre sen to este pro je to de lei com ple men tar
que se gu ra men te dará mais um pas so con cre to e
tor na rá ina diá vel o cum pri men to da Emen da Cons ti -
tu ci o nal n.º 29 e do art. 198 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Faço uma le i tu ra bre ve do Pro je to de Lei do
Se na do n.º 35, de 2002 – Com ple men tar, como con-
tri bu i ção efe ti va do meu man da to ao Con gres so Na-
ci o nal, à Cons ti tu i ção Fe de ral e ao se tor de sa ú de:

Esta be le ce os per cen tu a is do pro du to
da ar re ca da ção de im pos tos a se rem apli ca -
dos anu al men te pela União, Esta dos, Dis tri -
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to Fe de ral e Mu ni cí pi os em ações e ser vi ços 
de sa ú de; os cri té ri os de ra te io dos re cur sos 
da União vin cu la dos à sa ú de des ti na dos
aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni -
cí pi os, e dos Esta dos des ti na dos a seus
res pec ti vos Mu ni cí pi os; as nor mas de fis ca li -
za ção, ava li a ção e con tro le das des pe sas
com sa ú de nas es fe ras fe de ral, es ta du al, do
Dis tri to Fe de ral e mu ni ci pal; e as nor mas de
cál cu lo do mon tan te a ser apli ca do pela
União, nos ter mos do § 3º do art. 198 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

..............................................................
Art. 1º A União apli ca rá, anu al men te,

em ações e ser vi ços de sa ú de, o mon tan te
cor res pon den te ao em pe nha do para essa fi-
na li da de no exer cí cio fi nan ce i ro an te ri or
cres ci do de, no mí ni mo, o per cen tu al cor res -
pon den te à va ri a ção no mi nal do Pro du to
Inter no Bru to (PIB) ocor ri da en tre os dois
exer cí ci os fi nan ce i ros ime di a ta men te an te ri -
o res ao que se re fe re a lei or ça men tá ria.

§ 1º Qu an do ofi ci al men te co nhe ci do o
va lor es ti ma do no ca put, pro je to de lei de
cré di tos adi ci o na is de ve rá pro mo ver os ajus-
tes cor res pon den tes.

§ 2º Em caso de va ri a ção ne ga ti va do
PIB, o va lor de que tra ta o ca put não po de -
rá ser re du zi do, em ter mos no mi na is, de um
exer cí cio fi nan ce i ro para ou tro.

Art. 2º Os Esta dos apli ca rão, anu al -
men te, em ações e ser vi ços de sa ú de, pelo
me nos doze por cen to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe re o art. 155 e dos re-
cur sos de que tra tam os arts. 157 e 159, in-
ci so I, alí nea a, e in ci so II, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, de du zi das as par ce las que fo rem
trans fe ri das aos res pec ti vos Mu ni cí pi os.

Art. 3º Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de -
ral apli ca rão, anu al men te, em ações e ser vi -
ços de sa ú de pelo me nos quin ze por cen to
da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe -
re o art. 156 e dos re cur sos de que tra tam
os arts. 158 e 159, in ci so I, alí nea b, e § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 4º Os re cur sos do Fun do Na ci o nal
de Sa ú de des ti na dos a ações e ser vi ços do
Sis te ma Úni co de Sa ú de, a se rem exe cu ta -
dos pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e
pe los Mu ni cí pi os, nos ter mos do in ci so IV e
do pa rá gra fo úni co do art. 2º, da Lei nº

8.142, de 28 de de zem bro de 1990, se rão
trans fe ri dos di re ta men te e de for ma re gu lar
e au to má ti ca, em con for mi da de com co tas
pre vis tas em pro gra ma ção e cro no gra ma
apro va dos pelo Con se lho Na ci o nal de Sa ú -
de, dis pen sa da a ce le bra ção de con vê ni os
ou ou tros ins tru men tos ju rí di cos, res sal va do 
o dis pos to no art. 4º da re fe ri da lei.

Art. 5º Dos re cur sos da União des ti na -
dos a Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e a Mu ni -
cí pi os para ações e ser vi ços do Sis te ma
Úni co de Sa ú de:

I – se ten ta por cen to se rão dis tri bu í dos 
se gun do o co e fi ci en te de sua di vi são pelo
nú me ro de ha bi tan tes, in de pen den te men te
de qual quer pro ce di men to pré vio;

II – vin te e cin co por cen to se rão dis tri -
bu í dos se gun do os cri té ri os de fi ni dos no art.
35 da Lei n.º 8.080, de 19 de se tem bro de
1990;

III – cin co por cen to se rão dis tri bu í dos
em fun ção de me tas de de sen vol vi men to
tec no ló gi co e de am pli a ção da ca pa ci da de
as sis ten ci al, pac tu a das en tre o Mi nis té rio da
Sa ú de e as res pec ti vas uni da des fe de ra das, 
em per cen tu a is in ver sa men te pro por ci o na is
à ca pa ci da de ins ta la da da uni da de fe de ra da 
cor res pon den te, cal cu la da em fun ção da
quan ti da de e do va lor dos pro ce di men tos
re a li za dos no exer cí cio fi nan ce i ro an te ri or.

O in ci so III, Sr. Pre si den te, é uma ino va ção
que apre sen to, re sul tan te de todo o de ba te re a li za -
do des de a 8ª Con fe rên cia Na ci o nal de Sa ú de, em
1988, até hoje. O as sun to in te res sa a to dos nós,
Esta dos do Cen tro-Oes te, do Nor te, do Nor des te e
até da re gião Sul. O ob je ti vo de tal ins tru men to ino-
va dor é cor ri gir a dis tor ção da se guin te re gra de fi-
nan ci a men to do se tor de sa ú de, alhe ia à ló gi ca e à
co e rên cia: atu al men te, faz-se o in ves ti men to per ca-
pi ta, ou seja, por ha bi tan te re pre sen ta do de sua
Uni da de fe de ra da na União e, pos te ri or men te, pela
alta com ple xi da de já ins ta la da. Des sa for ma, São
Pa u lo re ce be rá mais por que é o Esta do mais bem
aqui nho a do em tec no lo gia e so fis ti ca ção de re cur -
sos para dar aten di men to à sua po pu la ção. Com
isso, há um de se qui lí brio pro gres si vo en tre as Re-
giões do Bra sil. Os Esta dos do Nor te, Cen tro-Oes te, 
Nor des te e Sul do Bra sil so frem uma que da pro gres -
si va dos in ves ti men tos em sa ú de, en quan to os Esta-
dos da Re gião Su des te, os mais bem aqui nho a dos,
sem pre re ce bem mais. O in ver so nun ca é fe i to, ou
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seja, se há uma fila de pa ci en tes que não con se -
guem re sol ver seus pro ble mas de sa ú de em seus
pró pri os Esta dos, em vez de se alo ca rem re cur sos
de sa ú de para es ses Esta dos, os do en tes são en ca -
mi nha dos a São Pa u lo, ao Rio de Ja ne i ro e a Belo
Ho ri zon te, o que acar re ta per da pro gres si va de qua-
li da de de ser vi ços em cada Uni da de fe de ra da não
be ne fi ci a da com esse fi nan ci a men to.

Com os 5%, co bra re mos o es ta be le ci men to de
uma meta, ou seja, se tal Uni da de da Fe de ra ção, pac-
tu a da com o Mi nis té rio da Sa ú de, es ta be le cer que al-
can ça rá, em três anos, de ter mi na do re sul ta do no pro-
ce di men to de do en ças re na is, do apa re lho di ges ti vo e
car di o ló gi cas, esse Esta do ou Mu ni cí pio, acom pa -
nha do e fis ca li za do pelo Mi nis té rio da Sa ú de e pela
União, con se gui rá um in ves ti men to ma i or do que a re-
gra do re pas se au to má ti co. Assim, in ver te re mos a ló-
gi ca: di mi nu i re mos as de si gual da des de alta com ple -
xi da de en tre os Esta dos e re du zi re mos o pro ble ma do
aten di men to dis tan te, exis ten te nos pe que nos Esta-
dos da Fe de ra ção. Cor ri gin do essa dis tor ção, ga ran ti -
re mos que a so ci e da de seja tra ta da na sua Re gião,
no seu Esta do, no seu Mu ni cí pio.

Tra ta-se de um ins tru men to ló gi co a ser as se -
gu ra do pela lei, que rom pe rá a gran de di fi cul da de vi-
vi da pe los sa ni ta ris tas e pe las au to ri da des bu ro crá ti -
cas bra si le i ras quan do es ta be le ce ram os cri té ri os de
fi nan ci a men to para o se tor de sa ú de no pas sa do.
Na que le mo men to, o cri té rio mais ló gi co en con tra do
con sen su al men te foi o da dis tri bu i ção dos in ves ti -
men tos per ca pi ta, ou seja, pro por ci o nal ao nú me ro 
de ha bi tan tes de cada Uni da de fe de ra da. Esse foi o
cri té rio as se gu ra do pela Cons ti tu i ção Fe de ral e uti li -
za do pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de para dis tri bu ir os
in ves ti men tos e o fi nan ci a men to na área de sa ú de.

Ago ra, po de mos fa zer mais: po de mos atu a li zar
esse mo de lo e tor ná-lo mais jus to. Para isso, jul go de-
ci si vo esse cri té rio que aca ta as re so lu ções es ta be le -
ci das no Con gres so Na ci o nal pela Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 29 e, ao mes mo tem po, as se gu ra a des ti na -
ção de 5% de in ves ti men tos adi ci o na is para o in ver so
da ca pa ci da de ins ta la da, pe las me tas pac tu a das,
pela com ple xi da de por ven tu ra al can ça da, pe los es-
for ços da Uni da de Fe de ra da em prol da qua li da de do
ser vi ço e pelo aces so dig no à sa ú de con fe ri do à po-
pu la ção, se gun do tais cri té ri os.

Pen so que es ta mos as so ci an do aos ou tros cri-
té ri os de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca e de vi gi lân cia
sa ni tá ria os cri té ri os de con di ções de in ves ti men tos
e de ca pa ci da de já es ta be le ci dos pe los Esta dos. O

in ci so III que bra a pro gres si va de si gual da de e a dis-
tri bu i ção in jus ta dos re cur sos do SUS.

Sr. Pre si den te, é mu i to im por tan te res sal tar
que esse ins tru men to de lei com ple men tar é uma dí-
vi da do Par la men to bra si le i ro para com a Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que ago ra po de rá ser sa na da. Po de re -
mos pas sar por um rico pro ces so de de ba te com o
Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, com to dos os di ri gen -
tes de hos pi ta is e se to res de Sa ú de do Bra sil, além
de ou vir mos os Con se lhos Re gi o na is de Me di ci na,
os Con se lhos Fe de ra is, con se lhos das di ver sas ca-
te go ri as pro fis si o na is, a fim de en con trar mos, fi nal -
men te, a so lu ção cor re ta. Tal vez sur ja uma pe que na
emen da a este pro je to para en ri que cê-lo, mas, sem
dú vi da al gu ma, cum pri re mos a meta do Par la men to
bra si le i ro de não fi car omis so di an te de leis com ple -
men ta res ina diá ve is, como é o caso des ta.

Ou tro ele men to pre o cu pan te que essa lei virá
a re sol ver é a in da ga ção le van ta da há pou cos dias
no Con se lho Na ci o nal de Sa ú de de que re cur sos do
Sis te ma Úni co de Sa ú de es ta ri am sen do des vi a dos
e apli ca dos em me ren da es co lar, sa ne a men to bá si -
co e até em in ves ti men tos em ali men tos e apo io a
si tu a ções de pre si diá ri os. Essa é uma si tu a ção gra-
ve, por que es ses re cur sos são sa gra dos. A Sa ú de
Pú bli ca do Bra sil, que dá pas sos com mu i tas di fi cul -
da des para me lho rar seu ní vel e dar ma i or dig ni da -
de ao ci da dão bra si le i ro que pro cu ra o Sis te ma, não
pode pas sar por esse tipo de em ba ra ço, de com pli -
ca ção. Só uma lei com ple men tar dan do con ti nu i da -
de à res pon sa bi li da de im pos ta pela Cons ti tu i ção Fe-
de ral as se gu ra rá um fre io de fi ni ti vo nes sa ma té ria.

Exis tem até de nún ci as ao Con se lho Na ci o nal
de Sa ú de dan do con ta de que re cur sos do Sis te ma
Úni co de Sa ú de es tão sen do usa dos, em al guns lu-
ga res, para cons tru ção e ma nu ten ção de Insti tu to
Mé di co Le gal. São si tu a ções gra ves, que pre ci sam
de uma res pos ta rá pi da das au to ri da des de Esta do
e, no caso, do Mi nis té rio da Sa ú de.

Por tan to, esse pro je to de lei com ple men tar vem
ao en con tro des sa si tu a ção: rom pe com a in ca pa ci da -
de de se de fi ni rem as obri ga ções e as se gu ra o di re i to
do ci da dão bra si le i ro a uma po lí ti ca mais ló gi ca de fi-
nan ci a men to da sa ú de pú bli ca.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lind berg Cury,
por per mu ta com o Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. LINDBERG CURY (PFL  DF.Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro cha mar a aten-
ção para um pro ble ma que afe ta o nos so trân si to, par-
ti cu lar men te o trân si to do Dis tri to Fe de ral.

Vi ve mos e nos lo co mo ve mos, hoje, sob os olha-
res ele trô ni cos de par da is e ra da res mó ve is, es tra te -
gi ca men te co lo ca dos nas vias pú bli cas, com o ob je ti -
vo pres su pos to de con tro lar a ve lo ci da de.

Na re a li da de, o ob je ti vo pri mor di al dos par da is e
ra da res é o de mul tar mes mo, uma vez que tais ins tru -
men tos não têm le va do em con ta o flu xo de trân si to
ou as con di ções das vias onde fo ram ins ta la dos. Há
ex ces sos de mul tas. Em al guns ca sos, es sas mul tas
so ma das che gam a ul tra pas sar o va lor do ve í cu lo. Ju-
ri di ca men te, tra ta-se de uma si tu a ção ir re gu lar, uma
vez que, le gal men te, o aces só rio não pode ul tra pas -
sar o prin ci pal.

Sem en trar no mé ri to da im por tân cia dos par da -
is e ra da res para a edu ca ção no trân si to, já que em
nos sa so ci e da de exis tem e con ti nu a rão exis tin do in di -
ví du os ines cru pu lo sos e sem ne nhum pre pa ro para o
con ví vio so ci al, que ro ques ti o nar a si tu a ção do De-
par ta men to de Enge nha ria do De tranDF, que tem au-
to no mia para es ti pu lar os li mi tes de ve lo ci da de nas
vias pú bli cas de Bra sí lia.

Re cor ro, an tes, ao Có di go de Trân si to Bra si le i ro
so men te para lem brar que a Lei nº 9.503 é fle xí vel em
seu art. 61, ao es pe ci fi car, no §2º, que ”o ór gão ou en-
ti da de de trân si to ou ro do viá rio com cir cuns cri ção so-
bre a via po de rá re gu la men tar, por meio de si na li za -
ção, ve lo ci da des su pe ri o res ou in fe ri o res àque las es-
ta be le ci das no pa rá gra fo an te ri or.“

O pa rá gra fo an te ri or diz que ”onde não exis tir si-
na li za ção re gu la men ta do ra“, a ve lo ci da de má xi ma
nas vias ur ba nas de trân si to rá pi do será de 80km/h e
60km/h nas vias ar te ri a is, etc.

Não é o caso de Bra sí lia que pos sui um De tran e
um De par ta men to de Enge nha ria de Trân si to jus ta -
men te para es ta be le cer es ses li mi tes de acor do com
as ne ces si da des de flu xo do trân si to.

Ocor re que o De tranDF tem con se gui do con fun -
dir os mo to ris tas bra si li en ses, pri me i ro es ta be le cen -
do li mi tes va ri a dos para uma mes ma via pú bli ca; e
tam bém tor nan do mu i to len to o trân si to em que o flu-
xo per mi te, in va ri a vel men te, li mi tes ma i o res de ve lo -
ci da de. Uma via pú bli ca como o Eixo Mo nu men tal,

com seis pis tas de cada lado, não pode fi car li mi ta da
a uma ve lo ci da de de 60km/h em toda a sua ex ten são.

Do Me mo ri al JK em di an te, por exem plo, não há
mo ti vo para di ri gir à ve lo ci da de de pas se io, por que
não há cir cu la ção de pe des tres ou qual quer ou tro im-
pe di men to que pos sa li mi tar a ve lo ci da de, na que le
tre cho, a 60km/h. Há, sim, uma se qüên cia de se má fo -
ros e ”par da is“ que tor nam o trân si to len to e ir ri tan te
na que la área, nas ho ras de rush.

Da mes ma for ma, fica di fí cil en ten der por que a
Ave ni da das Na ções tem três li mi tes de ve lo ci da de,
quan do com por ta, nor mal men te, 80km/h em toda a
sua ex ten são, sem com pro me ter a se gu ran ça de
seus usuá ri os.

Há exem plos se me lhan tes nas vias Estru tu ral,
Estra da Par que Ta gua tin ga–Gu a rá, EPTG, e ou tras
vias pe ri fé ri cas que pre ci sam ser re di men si o na das,
por que, em vez de con ter os li mi tes e pro por ci o nar se-
gu ran ça, aca bam fa vo re cen do a in dús tria das mul tas.
Di ver sas pes so as tra ba lha do ras, cum pri do ras de
seus de ve res e cor re tas em suas ações, aca ba ram
sur pre en di das com de ze nas de mul tas por ul tra pas -
sa rem de três, qua tro ou cin co qui lô me tros o li mi te de
ve lo ci da de de uma via pú bli ca que apre sen ta vá ri os li-
mi tes num úni co per cur so.

Lem bro que o Có di go Na ci o nal de Trân si to pro-
por ci o na aos De trans a au to no mia ne ces sá ria para
es ta be le ce rem a sua pró pria re gu la men ta ção, de
acor do com as ca rac te rís ti cas de cada cen tro ur ba no.

Não es tou fa zen do a apo lo gia da ve lo ci da de,
nem que ro es ti mu lar essa prá ti ca, cons ci en te de seus
efe i tos ne ga ti vos para a po pu la ção. Ape nas re co men -
do ao De par ta men to de Enge nha ria do De tran–DF
que pro mo va a re en ge nha ria das vias pú bli cas de
Bra sí lia, ten do em vis ta, prin ci pal men te, que os li mi -
tes de ve lo ci da de im pos tos nem sem pre com bi nam
com os li mi tes na tu ra is que os pró pri os usuá ri os es ta -
be le cem, em fun ção dos tra ça dos das vias. A ques tão 
ma i or não é ini bir o mo to ris ta, im pon do li mi tes aquém
da ca pa ci da de de flu xo da via pú bli ca, mas de fi nir cri-
te ri o sa men te cada si tu a ção, es ta be le cen do o que for
me lhor e mais viá vel.

É pre ci so, an tes dis so, edu car a po pu la ção para
o trân si to, ori en tan do mo to ris tas e pe des tres so bre
suas res pon sa bi li da des. O trân si to de Bra sí lia re cla -
ma essa re o ri en ta ção, para que pos sa re sol ver seus
ex ces sos, seus li mi tes ou a fal ta de les. Pre ci sa mos,
an tes de tudo, pre pa rar a po pu la ção para en fren tar,
com se gu ran ça e den tro de li mi tes ace i tá ve is, os ra-
da res mó ve is, os se má fo ros, os ”par da is“, as bar re i -
ras ele trô ni cas, os que bra-mo las, en fim, tudo o que foi

01992 Terça-fe i ra  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 2002102    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



cri a do para lem brar as pes so as de que pre ci sam edu-
car-se para a con vi vên cia co mum.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão 
do trân si to em Bra sí lia re al men te me re ce uma re fle -
xão. Bra sí lia, cri a da ini ci al men te com ca rac te rís ti cas
di fe ren tes, foi um exem plo para a nos sa Na ção. Até a
dé ca da de 70, aqui não ha via se má fo ros, e a po pu la -
ção vi via re la ti va men te se gu ra, sem mu i tos aci den tes
no trân si to. Na que la épo ca, a es ti ma ti va era de 400
mil ha bi tan tes até 2000. Atu al men te, esse nú me ro foi
su pe ra do, che gan do a dois mi lhões de ha bi tan tes.
Com o cres ci men to da po pu la ção, o sis te ma de trân-
si to pas sou por uma re en ge nha ria, tor nan do-se mais
mo der no. Implan ta ram-se os ”par da is“, os se má fo ros, 
os obs tá cu los, os que bra-mo las.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Con-
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro Se na dor Lind berg Cury, pri me i ra men te, cum pri -
men to-o pela es co lha do tema. A re fle xão que V. Exª
faz nes ta tar de no ple ná rio é im por tan te não só para
Bra sí lia, onde – é bem ver da de – o trân si to é vi o len to
e mata mu i to. Essa ques tão é um de sa fio na ci o nal.
Boa Vis ta, a me nor ca pi tal do Bra sil, em meu Esta do,
era, per cen tu al men te, até o ano pas sa do, a se gun da
ci da de em que mais se ma ta va no trân si to, sen do os
jo vens as prin ci pa is ví ti mas. Ape sar de a po pu la ção
da re fe ri da ci da de ser pe que na, era mu i to gran de o
vo lu me de de sas tres, in clu in do mo to que i ros sem ca-
pa ce te. Toda essa his tó ria já co nhe ce mos. Num enor-
me es for ço da Pre fe i tu ra, es ses nú me ros es tão sen do 
re du zi dos, ten do ha vi do, por um lado, uma apa re lha -
gem téc ni ca e uma fis ca li za ção ma i o res e, por ou tro,
cam pa nhas de cons ci en ti za ção e de edu ca ção no
trân si to, exa ta men te para fa zer com que cada um –
mo to ris tas e pe des tres, in clu si ve os jo vens – cum pra
o seu pa pel de di ri gir bem e de não mor rer no trân si to.
Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to. Esse é um de-
sa fio para o País. Per de mos, no Bra sil, mi lha res de pes-
so as em ra zão da mor te no trân si to, nas ci da des e nas
es tra das bra si le i ras, por ex ces so de ve lo ci da de, pela
má con ser va ção da es tra da, pelo con su mo de ál co ol
an tes de di ri gir, en fim, em vir tu de de ques tões que po-
dem ser re sol vi das, pou pan do vi das e um gran de pre ju -
í zo para a eco no mia bra si le i ra. Res sal to a im por tân cia
do dis cur so de V. Exª e lou vo o tema tra zi do nes ta tar de
ao ple ná rio do Se na do. Meus pa ra béns.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço o apar te de V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá. Não

faço apo lo gia às al tas ve lo ci da des. Em Bra sí lia, deve
ha ver um di men si o na men to cer to. Ci ta rei o exem plo
do Lago Sul, onde a ve lo ci da de má xi ma é de 60km/h
em vias onde não exis te trá fe go de pe des tres. E mo-
to ris tas, di ri gin do a 70km/h nes sa re gião, re ce bem
mul tas que va ri am de R$127 a R$500, quan do há re-
in ci dên cia.

Te mos de de fi nir que, nes sas vias do Lago, a ve-
lo ci da de má xi ma não seja me nor que 70km/h, ou,
quem sabe, 80km/h. Des sa ma ne i ra, dis ci pli na mos o
trân si to e, evi den te men te, fa ze mos com que a po pu -
la ção, que já vem so fren do com os ri go res da nos sa
eco no mia, não te nha de des pen der ver bas que fo gem 
às ve zes ao con tro le fa mi li ar para o pa ga men to des se 
ex ces so de mul tas hoje exis ten te.

Bra sí lia, até en tão, era uma ci da de con tro la da.
Hoje cer ca de 48 mil no vos car ros en tram no mer ca do 
e cir cu lam pela ci da de, prin ci pal men te no Pla no Pi lo -
to. Para mi ni mi zar esse pro ble ma, evi tan do trá fe go e
con ges ti o na men to, há os vi a du tos, que me re cem a
aten ção de to dos nós e que vêm fa zen do com que o
trân si to flua com ma i or se gu ran ça. Tam bém não po-
de mos im pe dir que uma ve lo ci da de como a do Eixo
Mo nu men tal, com uma sé rie de bar re i ras e se má fo -
ros, fi que ape nas em 60km/h. Tra ta-se de um em pe ci -
lho para o es va zi a men to des se trá fe go. Essas vias
são im por tan tes, pois elas fa ci li tam a che ga da e sa í da 
das pes so as do tra ba lho. Pre ci sa mos ter uma cir cu la -
ção nor mal de trá fe go nes sas áre as.

Hoje, no Dis tri to Fe de ral, em Bra sí lia e nas prin-
ci pa is ci da des, a po pu la ção au to mo bi lís ti ca ul tra pas -
sa os se te cen tos mil ve í cu los. Afir mo com cer ta se gu -
ran ça que esse é um ín di ce ele va do, o mais ele va do
em nos so País, per to de um ve í cu lo para dois ci da -
dãos.

Ba se a do na Lei 9.503, que é fle xí vel em seu art.
61, no § 2º que as sim dis põe:

O ór gão ou en ti da de de trân si to ou ro-
do viá rio com cir cuns cri ção so bre a via, po de -
rá re gu la men tar, por meio de si na li za ção, ve-
lo ci da des su pe ri o res ou in fe ri o res àque las
es ta be le ci das no pa rá gra fo an te ri or.

Qu e ro fa zer um ape lo ao De tran e tam bém ao
De na tran do Dis tri to Fe de ral no sen ti do de re a li zar -
mos uma re u nião no nos so Se na do des ti na da a dis ci -
pli nar ve lo ci da des que não es tão aten den do à po pu -
la ção.

O ex ces so de mul tas vem com pro me ten do sa lá -
ri os. Ima gi nem, Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do -
res, que uma fa mí lia com uma ren da de R$500,00
(qui nhen tos re a is) re ce ba duas mul tas por mês, é cla-
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ro que ela irá pas sar por mo men tos di fí ce is fi nan ce i -
ra men te.

Como já dis se, não es tou aqui para fa zer apo lo -
gia à alta ve lo ci da de. Enten do que os aci den tes só
ocor rem quan do há abu so de alta ve lo ci da de, mas
esse não será o caso de Bra sí lia, se es ti pu lar mos a
ve lo ci da de mé dia de 80Km em suas vias prin ci pa is.

Como de fen do essa idéia e re pre sen to o an se io
da po pu la ção da nos sa Ca pi tal, que tem pro cu ra do o
seu re pre sen tan te no Se na do para pe dir uma so lu ção 
para pro ble mas como esse, gos ta ria de su ge rir um re-
es tu do dos ór gãos res pon sá ve is. Esta mos usan do re-
cur sos que po de ri am ser di ri gi dos às fa mí li as, às es-
co las, para be ne fi ci ar um sis te ma mon ta do na nos sa
Ca pi tal de cap ta ção por meio da in dús tria das mul tas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço essa
re fle xão em nome de uma po pu la ção so fri da, que
pede que os res pon sá ve is pelo sis te ma de trân si to na
nos sa Ca pi tal me di tem um pou co. Esta mos aqui pre-
pa ra dos para, jun tos, bus car mi ni mi zar essa sé rie de
fa to res que vem fa zen do com que o con tri bu in te, o
usuá rio das vias do Dis tri to Fe de ral pa gue cada vez
mais.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg
Cury, 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. Lú dio Co e lho.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go-
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª tem a pa la vra por cin co mi nu tos.

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 um
re gis tro ex tre ma men te im por tan te e tam bém agra de -
cer a re fe rên cia da Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro cu ra -
do res Fe de ra is.

Na se ma na pas sa da, en cer ra mos a vo ta ção dos
des ta ques re fe ren tes ao tex to da re for ma do Po der
Ju di ciá rio, tão bem con du zi da pelo Re la tor, Se na dor
Ber nar do Ca bral. E um dos pon tos im por tan tes no de-
ba te, pre o cu pa ção não ape nas do Go ver no, mas tam-
bém dos Pro cu ra do res Fe de ra is, Esta du a is e Mu ni ci -
pa is, era exa ta men te a ga ran tia de pra zos es pe ci a is
para a Fa zen da Pú bli ca, ad vo ga dos pú bli cos, mem-
bros do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca.
Con se gui mos apro var um des ta que que re to ma os
pra zos, pro pi ci an do con di ções ao Po der Pú bli co para
apre sen tar de fe sa a tem po, não per den do pra zos e,
por tan to, não ge ran do ma i o res ônus à so ci e da de. Por

con ta des se tra ba lho, a Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro-
cu ra do res Fe de ra is en ca mi nhou car ta a mim re la tan -
do a im por tân cia de ga ran tir tais pra zos.

Agra de ço a Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro cu ra -
do res Fe de ra is, re gis tro a im por tân cia do des ta que
apro va do e peço a trans cri ção do ofí cio en ca mi nha -
do, re la tan do que foi im por tan te o apo io da Asso ci a -
ção Na ci o nal dos Pro cu ra do res Fe de ra is a fim de
que, no de ba te, o des ta que pu des se ser apro va do e a
de fe sa da so ci e da de pu des se ser im ple men ta da com
mais pra zo e com me lho res con di ções.

Peço a trans cri ção do ofí cio e agra de ço a V. Exª
a de fe rên cia da pa la vra.

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

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

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

OFÍCIO ANPAF Nº 37/2002

Bra sí lia – DF, 1º de mar ço de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor

Se na dor Ro me ro Jucá

Se na do Fe de ral

Se nhor Se na dor,

A Asso ci a ção  Na ci o nal dos Pro cu ra do res Fe de ra is –

ANPAF vem con gra tu lar-se com Vos sa Exce lên cia pelo de ci si vo 

apo io  à apro va ção da Emen da nº 186, de 2001, de au to ria do Se-

na dor Ro meu Tuma, em for ma de des ta que, as se gu ran do no tex to

de Re for ma do Ju di ciá rio a ga ran tia de pra zos es pe ci a is para a de-

fe sa da Fa zen da Pú bli ca, seja pe los Advo ga dos Pú bli cos, mem-

bros do Mi nis té rio Pú bli co ou da De fen so ria Pú bli ca.

A emen da afas ta, de fi ni ti va men te, a ame a ça de to lher a boa

de fe sa do in te res se e pa tri mô nio pú bli cos, na for ma de sua jus ti fi -

ca ti va, me re cen do a atu a ção de Vos sa Exce lên cia os agra de ci -

men tos de todo o Co lé gio Na ci o nal de Pro cu ra do res Fe de ra is.

Aten ci o sa men te, – Ro ber to Edu ar do Gif fo ni, Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Lú dio Co e lho, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Lind-
berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – V. Exª
será aten di do, de acor do com as nor mas do Re gi -
men to Inter no.

Com a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho.
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje,
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seis me ses de po is dos aten ta dos aos Esta dos Uni-
dos, que pro vo ca ram con se qüên ci as ab so lu ta men te
im pre vi sí ve is, pe di mos a Deus que essa tra gé dia te-
nha um tér mi no fe liz para a hu ma ni da de.

Sr. Pre si den te, as sis ti com mu i ta sa tis fa ção à
con fe rên cia do Pre si den te Fer nan do Hen ri que na re-
u nião do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to,
em For ta le za. Sua Exce lên cia re al çou a im por tân cia
da li ber da de para o de sen vol vi men to das na ções.
Tam bém afir mou que a im plan ta ção das de mo cra ci as 
nos pa í ses da Amé ri ca do Sul go ver na dos por re gi -
mes for tes, de al gu ma ma ne i ra, es ta vam dan do cer to.

No en tan to, lem bro aos meus Com pa nhe i ros do
Se na do um di ta do: ”Qu an do há fogo na casa do vi zi -
nho, de ve mos co lo car a bar ba de mo lho“, e vejo com
pre o cu pa ção os acon te ci men tos ocor ri dos na úl ti ma
se ma na em nos so País.

Inscri to para fa lar na úl ti ma sex ta-fe i ra, de ci di
de i xar pas sar o fim de se ma na, para as sen tar mais
um pou co a ca be ça.

Qu an do as sis to às di fi cul da des enor mes por
que es tão pas san do nos sos pa í ses vi zi nhos, Co lôm -
bia, Ve ne zu e la, ao em po bre ci men to enor me da Bo lí -
via, do Pa ra guai e do Uru guai, ao de sa jus te eco nô mi -
co ar gen ti no, fico pre o cu pa do com a nos sa si tu a ção.
Daí o des con for to que sen ti com a que bra da base de
sus ten ta ção do Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, pelo afas ta men to do PFL, Par ti do que foi
gran de men te res pon sá vel pela sua ele i ção e que par-
ti ci pou de to dos os gran des acer tos e tam bém de al-
guns equí vo cos des te Go ver no.

Se ria da mais alta im por tân cia que con ti nuás se -
mos fa zen do todo es for ço para con so li dar a eco no mia 
bra si le i ra. Con se gui mos de ter a in fla ção, es ta bi li zar a
nos sa mo e da. Esse é um pro ces so lon go, dado o en-
di vi da men to enor me por que está pas san do o nos so
País. Endi vi da mo-nos de ma is du ran te mu i tos anos, e
ago ra es ta mos fa zen do um ajus ta men to na vida do
País. Ro la mos as dí vi das dos Esta dos, das es ta ta is,
dos Mu ni cí pi os, da União, mas nos so cres ci men to
eco nô mi co ain da é mu i to mo de ra do, di fí cil. 

Te nho dito às pes so as mais sim ples lá do mato,
onde vivo, que o Bra sil está numa es pé cie de con cor -
da ta. Esta mos ro lan do nos sas dí vi das. Pre ci sa mos
em pre en der um es for ço enor me de apri mo ra men to
da ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra, ob je ti van do al-
can çar o cres ci men to eco nô mi co, in dis pen sá vel à ge-
ra ção de em pre go e à me lho ria das con di ções de vida
da po pu la ção bra si le i ra.

Qu an do o Pre si den te da Re pú bli ca dis se que
es ta vam fa zen do tem pes ta de em copo d’água em re-

la ção às in ves ti ga ções fe i tas pela Po lí cia Fe de ral na
em pre sa da Go ver na do ra Ro se a na Sar ney, con cor -
dei com Sua Exce lên cia. Enten di tam bém que uma
sim ples in ves ti ga ção, em pre en di da em uma das cen-
te nas de em pre sas que atu am na área da Su dam,
não se ria mo ti vo para qua li fi car como um aten ta do
aos in te res ses da can di da tu ra da Go ver na do ra Ro se -
a na Sar ney. No en tan to, não sa be mos o des do bra -
men to que tal fato irá al can çar. 

Mas, de qual quer ma ne i ra, isso não é bom para
a Na ção bra si le i ra. É pre ci so su pe rar es sas di fi cul da -
des in ter nas para que a ad mi nis tra ção pú bli ca con ti -
nue, com tran qüi li da de, a fa zer e a con so li dar as re for -
mas que es tão sen do de se nha das. 

Assis ti tam bém, na se ma na pas sa da, a um
gran de al vo ro ço aqui no Se na do em vis ta da de ci são
do Mi nis tro Nel son Jo bim, que achei mu i to boa. Se
nós e o Con gres so Na ci o nal, em todo esse pe río do,
não fi ze mos a re for ma par ti dá ria, não qui se mos fa zer
a re for ma po lí ti ca, a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral aten de os in te res ses ma i o res do nos so País. Com
essa es tru tu ra par ti dá ria vi gen te não se vi a bi li za uma
ad mi nis tra ção com pe ten te. Exis te uma per ma nen te
con ces são de fa vo res para atin gir ob je ti vos ma i o res.

A de ci são de ver ti ca li zar a po si ção dos par ti dos
po lí ti cos, na mi nha ava li a ção, é de alto in te res se pú-
bli co. Essa é a ava li a ção que faço, e que ro di zer à Na-
ção que é as sim que pen so.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Com a

pa la vra o Se na dor Gil vam Bor ges. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, por

per mu ta com o Se na dor La u ro Cam pos.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, vou tra tar de
um as sun to bas tan te po lê mi co, so bre o qual al guns
co le gas já vi e ram à tri bu na ex por seus pon tos de vis-
ta: os ali men tos trans gê ni cos.

Pela ter ce i ra vez este ano, a Co mis são Espe ci al
de Ali men tos Ge ne ti ca men te Mo di fi ca dos, na Câ ma -
ra Fe de ral, pre pa ra-se para vo tar o re la tó rio do De pu -
ta do Con fú cio Mou ra na pró xi ma quar ta-fe i ra. O pro-
je to es ta va em pa u ta e, em um pro ces so de dis pu ta,
pa re ce-me que foi re ti ra do. Hou ve in ten sa mo bi li za -
ção de al guns se to res am bi en ta lis tas que, na opor tu -
ni da de, fi ze ram crí ti cas – prin ci pal men te os mo vi men -
tos so ci a is – em re la ção à apro va ção de uma pro pos -
ta so bre ali men tos trans gê ni cos em nos so País.
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O re la tó rio, há duas se ma nas, tem sua vo ta ção
se gui da men te adi a da. O pa re cer do De pu ta do pe e -
me de bis ta de Ron dô nia fa vo re ce a li be ra ção co mer ci -
al dos or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos e fle xi -
bi li za a obri ga to ri e da de das in for ma ções nos ró tu los
des ses pro du tos. Além dis so, apóia a po si ção do Exe-
cu ti vo tam bém quan to à le gi ti ma ção da CTNBio – Co-
mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu ran ça – como
ins tân cia fi nal au to ri za ti va dos pe di dos de li cen ça
para cul tu ras ge ne ti ca men te mo di fi ca das, li vre para
exi gir ou dis pen sar es tu do pré vio de im pac to am bi en -
tal (EIA – Rima) para es ses plan ti os. 

Se gun do Luiz Antô nio Bar re to de Cas tro, Che-
fe-Ge ral da Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe -
cuá ria – Embra pa, a área cul ti va da com plan tas trans-
gê ni cas no mun do co bre 52,6 mi lhões de hec ta res,
cul ti va dos por 5,5 mi lhões de agri cul to res – 54% da
soja ame ri ca na, 100% da soja ar gen ti na e 46% da
pro du ção mun di al de soja são ge ne ti ca men te mo di fi -
ca dos para to le rar o her bi ci da à base de gli fo sa to.
Tam bém são trans gê ni cos 20% do al go dão e 10% do
mi lho cul ti va dos mun di al men te. Esti ma-se que nos
su per mer ca dos dos Esta dos Uni dos cer ca de 600
pro du tos trans gê ni cos ou de ri va dos, des ti na dos à ali-
men ta ção hu ma na e ani mal, es te jam sen do con su mi -
dos pela so ci e da de ame ri ca na.

No Bra sil, en quan to o Con gres so Na ci o nal não
de fi ne as re gras so bre essa ma té ria e o Exe cu ti vo de-
fen de a li be ra ção dos trans gê ni cos, vale a pro i bi ção
ju di ci al de ci di da em pro ces so mo vi do por ação do
Insti tu to de De fe sa do Con su mi dor – Idec, com apo io
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral con tra a ten ta ti va de a
mul ti na ci o nal Mon san to plan tar e co lo car no mer ca do 
bra si le i ro a soja trans gê ni ca Roun dup Re ady (RR).

Com li mi nar de pri me i ra ins tân cia fa vo rá vel ao
Idec, a ma té ria vol tou a ser jul ga da em fins de fe ve re i -
ro pelo Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral de Bra sí lia. A re la to -
ra, Ju í za Se le ne Ma ria de Alme i da, vo tou a fa vor da
com pe tên cia da CTNBio para de li be rar, em ca rá ter
ter mi na ti vo, so bre o plan tio de es pé ci es trans gê ni cas
e so bre a con fi a bi li da de dos es tu dos ci en tí fi cos que
de cla ram a soja trans gê ni ca se gu ra em re la ção à sa-
ú de hu ma na e ani mal. 

A de ci são nes ta se gun da fase ju di ci al, no en tan -
to, aguar da ma ni fes ta ção do voto de dois ou tros ju í -
zes que exa mi nam o pro ces so.

O Idec e a ex pres si va ma i o ria dos mo vi men tos
so ci o am bi en ta lis tas apon tam gran des ris cos da li be -
ra ção de or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos no
Bra sil an tes que se de fi na uma le gis la ção es pe cí fi ca
para tra tar com cla re za a ques tão. Ade ma is, en ten -
dem una ni me men te que a atri bu i ção de de ter mi nar a

li be ra ção de plan tio de trans gê ni cos deve ser de um
ór gão am bi en tal e não de uma co mis são de bi os se -
gu ran ça. 

Para os Mi nis tros da Agri cul tu ra e da Ciên cia e
Tec no lo gia, de po is de vin te anos de ex pe ri men ta -
ções, três anos de de ba tes e US$7,5 bi lhões de agro-
tó xi cos ven di dos no Bra sil, já há su fi ci en te se gu ran ça
para a am pla apli ca ção da bi o tec no lo gia na pro du ção
na ci o nal de ali men tos e pro du tos agrí co las em ge ral.
”Não há mo ti vo ra zoá vel para ne gar-se ao agri cul tor
bra si le i ro o que está li be ra do en tre agri cul to res dos
Esta dos Uni dos, do Ca na dá, da Argen ti na e da Chi-
na“, con for me as pa la vras do Che fe-ge ral da Embra-
pa, Luiz Antô nio Bar re to de Cas tro.

Con tu do, nos Esta dos Uni dos (tão far ta men te
men ci o na dos nos ar gu men tos pró-trans gê ni cos), o
re la tó rio da Aca de mia Na ci o nal de Ciên ci as, pu bli ca -
do há ape nas um mês, re co men da que ”o go ver no
nor te-ame ri ca no te nha mais cu i da do com o im pac to
am bi en tal e even tu a is pro ble mas à sa ú de“.

Por ou tro lado, no mes mo dia em que a ju í za
bra si le i ra vo ta va no sen ti do de li be rar os trans gê ni cos
da Mon san to no Bra sil, um júri nor te-ame ri ca no se
de di ca va a cal cu lar o va lor dos da nos a se rem com-
pen sa dos por dé ca das de po lu i ção com agro quí mi -
cos à base do cha ma do PNB, pela mes ma em pre sa,
no seu país de ori gem. 

Uma Cor te do Esta do ame ri ca no do Ala ba ma
de ci diu que as em pre sas quí mi cas Mon san to e So lu -
tia são res pon sá ve is pela con ta mi na ção por pro du tos
tó xi cos de 3.500 ci da dãos da ci da de de Annis ton, na-
que le Esta do. A Cor te jul gou como ”ação ul tra jan te“ o
fato de a em pre sa ter des pe ja do bi fe nil-po li clo ra dos
(PNB) na ci da de e ter es con di do essa in for ma ção dos
ci da dãos. Após a de ci são da Cor te, mais 15 mil pes-
so as da re gião en tra ram com pro ces so co le ti vo con-
tra as em pre sas. A Cor te con si de rou a Mon san to e a
So lu tia res pon sá ve is pe los seis cri mes de que eram
acu sa das, com ne gli gên cia e ul tra je.

Se gun do ma té ria pu bli ca da pela Fo lha de
S.Pa u lo, ”A fá bri ca da So lu tia, em Annis ton, pro du ziu 
PNB, en tre 1935 e 1971. A subs tân cia era usa da
como re fri ge ra dor não-in fla má vel para a pre ven ção
de ex plo sões em equi pa men tos elé tri cos. Em 1979,
ela foi ba ni da nos Esta dos Uni dos por ser con si de ra -
da can ce rí ge na. Du ran te 40 anos, a Mon san to – a
quem a So lu tia per ten cia até 1997 – des pe jou to ne la -
das de PNB, na re gião de Annis ton, sem no ti fi car
seus vi zi nhos. Mes mo de po is de ter co nhe ci men to de
pos sí ve is da nos à sa ú de que a subs tân cia po de ria
ca u sar, a em pre sa con ti nu ou a se des fa zer do pro du -
to na re gião. Atu al men te, sabe-se que o PNB pode
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pro vo car des de cân cer até pro ble mas re pro du ti vos,
ca u san do in clu si ve o nas ci men to de be bês com pa ra -
li sia ce re bral.“

Do nos so pon to de vis ta, por tan to, a sim ples
pos si bi li da de de se pro du zi rem or ga nis mos ge ne ti ca -
men te mo di fi ca dos em am bi en te na ci o nal já re co -
men da o prin cí pio da pre ca u ção, com o qual o Bra sil
está com pro me ti do por meio de acor dos in ter na ci o -
na is com cen te nas de pa í ses. Qu an do essa pos si bi li -
da de se dá por in ter mé dio de uma em pre sa que tem
gra ves an te ce den tes no uso in de vi do de ma te ri a is tó-
xi cos – seja na área agrí co la ou da sa ú de pú bli ca, no
Bra sil e no mun do –, con ve nha mos que o mí ni mo de
bom-sen so re co men da ria o má xi mo de ri gor com a
pre ca u ção.

Ade ma is, se 40 anos não fo ram su fi ci en tes para
evi den ci ar os efe i tos tó xi cos de um pro du to quí mi co
gros se i ro como o PNB, por exem plo, por que ha ve re -
mos de nos sen tir se gu ros com três anos de de ba te
ou vin te anos de ex pe ri men ta ção com pro du tos ca pa -
zes de pro du zir uma po lu i ção ge né ti ca tão am pla
quan to du ra dou ra e ir re ver sí vel? Do mes mo modo,
não é jus to nem pa trió ti co que se ten te de sa cre di tar
aque les que se opõem à li be ra ção ime di a ta da pro du -
ção agrí co la trans gê ni ca no País.

Há le gis la do res pro ces san do o de mo crá ti co de-
ba te no Con gres so Na ci o nal, no sen ti do de se cons-
tru ir um re gra men to re fe ren ci al se gu ro e cla ro para o
tra to da so ci e da de bra si le i ra com as ino va ções bi o -
tec no ló gi cas, so bre tu do em áre as tão es tra té gi cas
como a pro du ção de ali men tos e seus efe i tos am bi en -
ta is, so ci a is, po lí ti cos, eco nô mi cos e cul tu ra is.

No Se na do tra mi tam duas pro po si ções: uma,
pela mo ra tó ria à pro du ção co mer ci al, e ou tra, pela ro-
tu la gem dos or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. 
Na Câ ma ra dos De pu ta dos, há 18 pro je tos. De zes se -
te de les são, em al gu ma me di da, res tri ti vos seja por
meio de mo ra tó ria ou do ins tru men to da ro tu la gem.

Há, igual men te, ju í zes pro bos, que, ba se a dos no
prin cí pio da pre ca u ção, vêm man ten do de ci sões ju di -
ci a is ba se a das nes se mes mo prin cí pio em fa vor da
Sa ú de Pú bli ca, do equi lí brio am bi en tal e da Se gu ran ça 
Na ci o nal. No en tan to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que 
Car do so tem de cla ra do en fa ti ca men te sua de ter mi na -
ção na li be ra ção dos or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di -
fi ca dos em nos so País, apo i a do pelo Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, da Ciên cia e Tec no lo gia, con tra ri a do pelo
Mi nis té rio do Meio Ambi en te. Qu e ro aqui fa zer este
re gis tro: O Mi nis té rio do Meio Ambi en te pelo me nos
tem tido uma po si ção ca u te lo sa, cu i da do sa.

O ad mi rá vel pen sa dor uru gua io Edu ar do Ga le a -
no re fle te com ge ni a li da de so bre esse con fli to glo ba li -

za do pela in dús tria bi o tec no ló gi ca em um ar ti go pu bli -
ca do em no vem bro pas sa do, in ti tu la do: Qu a tro Fra-
ses que Fa zem Cres cer o Na riz de Pi nó quio.

Os gi gan tes da Indús tria Qu í mi ca (as-
sim como os seus ali a dos, agen tes go ver na -
men ta is e fi nan ce i ros) fa zem sua pu bli ci da -
de e la vam a sua ima gem re pe tin do a pa la -
vra eco lo gia em cada pá gi na de seus in for -
mes e co lo rin do de ver de os seus prés ti mos. 
(...) São to dos eco lo gis tas até que al gu ma
con cre ta ten ta li mi tar a li ber da de de con ta -
mi na ção“. Qu an do isso ocor re, ”(...) as em-
pre sas que en ve ne nam o ar e apo dre cem
as águas ar ran cam su bi ta men te suas re-
cém-ad qui ri das más ca ras ver des e gri tam:
”Os de fen so res da na tu re za são ad vo ga dos
da po bre za, de di ca dos a sa bo tar o de sen -
vol vi men to eco nô mi co e a es pan tar o in ves -
ti men to es tran ge i ro.

Ouço esse dis cur so a cada mo men to. Inclu si ve
ouvi da boca de um ex-Mi nis tro que os que fa zi am crí-
ti cas aos trans gê ni cos que ri am vol tar ao tem po de
vodu.

Ga le a no cha ma a aten ção para a de nún cia das
es ta tís ti cas:

(...) 20% da hu ma ni da de co me te 80%
das agres sões à na tu re za, en quan to a hu-
ma ni da de in te i ra paga pela con se qüen te de-
gra da ção da ter ra, a in to xi ca ção do ar, o en-
ve ne na men to da água, o en lou que ci men to
do cli ma e a di la pi da ção dos re cur sos na tu -
ra is não re no vá ve is.“ 

”Po rém, os go ver nos dos pa í ses do sul
que pro me tem o in gres so para o pri me i ro
mun do como má gi co pas sa por te que nos
fará a to dos ri cos e fe li zes, (...) so bre tu do
es tão co me ten do o de li to da apo lo gia ao cri-
me. Por que este sis te ma de vida que se ofe-
re ce como pa ra í so, fun da do na ex plo ra ção
do pró xi mo e na ani qui la ção da na tu re za é o
que nos está ado e cen do o cor po, nos está
en ve ne nan do a alma e nos está de i xan do
sem mun do.

É o que diz esse bri lhan te pen sa dor, nes te ar ti -
go. ”Qu a tro fra ses que fa zem cres cer o na riz de
Pi no chio“ fez uma abor da gem mu i to in te res san te.
Inclu si ve o Ga le a no, em seu ar ti go, faz uma re fe rên -
cia di zen do que a ”na tu re za está fora de nós“, fora
dos se res hu ma nos, ou seja, algo que nos é ex ter no. 
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Isso é mu i to in te res san te mes mo para uma re fle xão
do pon to de vis ta te o ló gi co.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer al gu mas
con si de ra ções. No Se na do Fe de ral, sou au to ra do
pro je to da mo ra tó ria, e o Se na dor Le o mar Qu in ta ni -
lha, pa re ce-me, é au tor do pro je to da ro tu la gem.
Esses pro je tos es tão em tra mi ta ção na Casa há al-
gum tem po. Espe ro que eles pos sam ser de ba ti dos e
apro va dos, so bre tu do o da mo ra tó ria. Esta mos indo
um pou co na con tra mão da His tó ria, tan to do pon to
de vis ta das pre o cu pa ções com o meio am bi en te e
com a sa ú de quan to do pon to de vis ta do in te res se
co mer ci al do nos so País. Se já te mos um mer ca do
que está com ple ta men te con ta mi na do pe los trans gê -
ni cos – no caso da Argen ti na, a pro du ção é de 100%;
e dos Esta dos Uni dos, do Ca na dá e da Chi na são al-
ta men te ele va das –, o Bra sil se ria a al ter na ti va
não-trans gê ni ca que po de ria ocu par tran qüi la men te
aque les cam pos que hoje, em ter mos de mer ca do,
es tão dis pos tos a de cla rar a mo ra tó ria em re la ção
aos trans gê ni cos – no caso, o Mer ca do Co mum Eu ro -
peu e, pa re ce-me, o Ja pão. Se con ta mi nar mos a nos-
sa pro du ção de grãos, so bre tu do a soja, es ta re mos
per den do essa opor tu ni da de. 

Não me ca u sa ne nhum tipo de es tra nha men to
que a Mon san to es te ja tão an si o sa por essa li be ra -
ção. O que me ca u sa cer to es tra nha men to é a po si -
ção do Go ver no bra si le i ro de não pen sar, es tra te gi ca -
men te, no in te res se de nos so País. O que me ca u sa
mais es pan to ain da é o fato de a clas se em pre sa ri al,
so bre tu do os pro du to res de soja, tam bém não fi car
aten ta a esse as pec to e fa lar da soja trans gê ni ca
como se ela fos se a pa na céia para os nos sos pro ble -
mas de pro du ção de grãos para ex por ta ção. Na ver-
da de, po de ría mos apro pri ar-nos des se di fe ren ci al de
qua li da de para com pe tir com aque les que já não têm
essa pos si bi li da de, como os Esta dos Uni dos, o Ca na -
dá, a Chi na e a Argen ti na.

Te mos a an ti ga vi são do co lo ni za do, que aba i xa
a ca be ça na fren te do co lo ni za dor e, mes mo quan do
sabe que algo não dará cer to, é obri ga do a fa zer isso
so men te para pres tar um ser vi ço ao se nhor.

Com todo res pe i to àque les que de fen dem no
Con gres so Na ci o nal a soja trans gê ni ca, faço este re-
gis tro, por que, mu i tas ve zes, so mos ro tu la dos de atra-
sa dos e acu sa dos de não que rer mos que o País se
de sen vol va e que os me nos fa vo re ci dos se jam be ne -
fi ci a dos pelo au men to da pro du ção de ali men tos que
ocor re rá a par tir dos or ga nis mos ge ne ti ca men te mo-
di fi ca dos.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer um lem bre te: o
pla ne ta tem seis bi lhões de ha bi tan tes. Des ses, dois

bi lhões es tão pas san do fome e 1,3 bi lhão es tão aba i -
xo da li nha da po bre za. Com a tec no lo gia atu al, po de -
mos pro du zir ali men tos para sa ci ar to dos os fa min tos
do pla ne ta. Isso não ocor re exa ta men te por que a pro-
du ção não é acom pa nha da do de vi do pro pó si to éti co
de com ba ter a fome e a ex clu são so ci al, mas, sim, de
in ten ções co mer ci a is. Qu an to ma i or o lu cro, me lhor
para aque les que pre ten dem do mi nar o pro ces so da
vida, como é o caso dos que es tão in ves tin do nos or-
ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. 

A mo ra tó ria não en ges sa a pes qui sa nem a
ciên cia; pelo con trá rio, pre vê a con ti nu i da de de ex pe -
ri men tos por nos sas em pre sas e ins ti tu i ções de pes-
qui sa. Não po de mos fa zer essa li be ra ção tan to pelo
in te res se am bi en tal, como pelo in te res se hu ma no e
co mer ci al. 

Se para al guns não bas tam os dois ar gu men tos
an te ri or men te ci ta dos, pelo me nos de ve ria bas tar, já
que a lin gua gem é mer ca do ló gi ca, o de que es ta mos
indo na con tra mão do in te res se eco nô mi co do nos so
País, por que o Bra sil pode fir mar-se como a al ter na ti -
va de uma zona li vre de trans gê ni cos. É exa ta men te
por isso que al guns de se jam tan to que não te nha mos
essa opor tu ni da de.

Sr. Pre si den te, con cluo meu ra ci o cí nio fa zen do
uma bre ve re fle xão so bre o bri lhan te ar ti go de Edu ar -
do Ga le a no, que, ao di zer que a na tu re za está fora de
nós, afir ma que em seus dez man da men tos Deus se
es que ceu de men ci o nar a na tu re za. Den tre as leis
que nos en vi ou do Mon te Si nai, o Se nhor de ve ria ter
acres cen ta do algo as sim: Hon ra rás a na tu re za de
que fa zes par te. Se Ga le a no ti ves se lido o Pen ta te u co 
mais aten ta men te, te ria per ce bi do que não se tra ta de
de sa ten ção de Deus em re la ção ao meio am bi en te.
Men tal men te, quan do li esse tex to, con se gui lem-
brar-me de, pelo me nos, cin co re fe rên ci as bí bli cas em
que Deus é al ta men te ze lo so com o meio am bi en te.

Em Gê ne sis 21,33, o pró prio Pa tri ar ca Abraão,
com mais de 80 anos, re sol ve plan tar um bos que.
Quem plan ta um bos que com qua se 100 anos está
pen san do nas ge ra ções fu tu ras, que têm di re i to a um
am bi en te sa u dá vel. Era esse o sig ni fi ca do sim bó li co
do tex to. No Êxo do 22,6, há de ter mi na ção ex plí ci ta no
sen ti do de que quan do al guém ate ar fogo a uma flo-
res ta ou bos que de ve rá pa gar tudo aqui lo que que i -
mou. Tal vez essa re gra seja mais ri go ro sa do que as
do Iba ma. Com re la ção aos trans gê ni cos, o li vro Le ví -
ti cos 22,9 ex pres sa cla ra men te que não se deve pro-
fa nar a se men te da vi nha e que cada uma deve ser
pura se gun do a sua es pé cie.

Ten do em vis ta o lado es pi ri tu al, esse ra ci o cí nio
não con ven ce. To da via, con si de ro fun da men ta is os
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ar gu men tos elen ca dos, prin ci pal men te o de que as
em pre sas se flo re i am de ver de para ven der os seus
ve ne nos com uma cos mé ti ca me lhor para o povo. O
ar gu men to de que essa me di da ser vi rá para com ba -
ter a po bre za e a fome não pro ce de, por que dois bi-
lhões de se res hu ma nos con ti nu am pas san do fome e
mais de um bi lhão vi vem aba i xo da li nha da po bre za e
não sa bem se quer o que co me rão du ran te o dia.

Se co lo cás se mos em prá ti ca um úni co man da -
men to, que é ”amar a Deus so bre to das as co i sas e o
pró xi mo como a si mes mo“, não fa ría mos o que fa ze -
mos com a na tu re za nem com o ho mem. Pre ser va ría -
mos a na tu re za, por que sem ela não po de mos re pro -
du zir a vida. Ela é o nos so Jar dim do Éden.

Mas esse é um dis cur so para ou tra opor tu ni da -
de. Ape nas res sal to que o Con gres so Na ci o nal não
pode em bar car nes sa ”ca noa fu ra da“, acre di tan do
que apro var sem ne nhum cu i da do a li be ra ção dos
trans gê ni cos é dar uma gran de con tri bu i ção ao de-
sen vol vi men to eco nô mi co, à ciên cia, ao com ba te à
fome e à po bre za. 

Essa me di da pode ser ade qua da ao lu cro ime di -
a to de meia dú zia de pes so as que gos ta ri am mu i to
des sa con se qüên cia, tal vez sa cri fi can do, como sem-
pre digo, re cur sos de mi lha res de anos em prol dos lu-
cros de ape nas cin co ou dez anos.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da, da re-
pre sen ta ção do Esta do de Go iás.

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, é ge ne ra li za da
a cren ça – tal vez, data ve nia, de vês se mos di zer a
cons ta ta ção – de que a Jus ti ça no Bra sil não fun ci o na. 
La men ta vel men te, esse é o sen ti men to que per me ia
os co ra ções do povo bra si le i ro, de nor te a sul do País,
quan do se ob ser va que o sis te ma ju di ciá rio re ve la efi-
cá cia de si gual no tra ta men to dis pen sa do a po bres e
ri cos; ou que, sim ples men te, não se re ve la efi caz,
per pe tu an do as in jus ti ças por fal ta de pu ni ção a uns e
de re pa ra ção a ou tros.

Essa co nhe ci da e las ti ma da ine fi cá cia tem ca u -
sas es tru tu ra is di ver sas, mas na gran de ma i o ria das
ve zes se en tre la ça com a não me nos co nhe ci da e las-
ti ma da mo ro si da de do Ju di ciá rio. 

Tra ta-se de um pro ble ma an ti go, ”tão an ti go quan-
to a pró pria exis tên cia do Di re i to“, na opi nião do De sem -
bar ga dor Vic tor Zap pi, ma ni fes ta da ao Jor nal do Com-
mer cio, há dias, so bre a re for ma do Ju di ciá rio.

O gran de Rui Bar bo sa, que por mu i tos anos bri-
lhou na tri bu na des ta Casa Le gis la ti va, já en si na va: ”A

jus ti ça atra sa da não é jus ti ça, se não in jus ti ça qua li fi -
ca da e ma ni fes ta“. Essa for ma de in jus ti ça se ob ser -
va, ain da com ma i or fre qüên cia, nas ações em que é
par te o Po der Pú bli co, quan do à obri ga to ri e da de dos
ex ces si vos re cur sos soma-se o tem po de cum pri -
men to dos pre ca tó ri os. A si tu a ção é de tal gra vi da de
que o jor nal O Esta do de S.Pa u lo, em edi to ri al, no
mês pas sa do, as se ve rou: ”Nos li tí gi os com o Po der
Pú bli co, o pro ble ma ma i or do ci da dão é re ce ber, de-
po is de ga nhar“.

O fato que tra go hoje a esta tri bu na, Sr. Pre si -
den te, para co nhe ci men to de to dos os meus Pa res e
de toda a so ci e da de bra si le i ra, é exem plar e se en-
qua dra, in te i ra men te, na si tu a ção que aca bo de des-
cre ver. Re por to-me à uma ação tra ba lhis ta mo vi da
por 432 fer ro viá ri os go i a nos con tra a Rede Fer ro viá ria 
Fe de ral S. A. – Re fe sa e pro pos ta na Jun ta de Con ci li -
a ção e Jul ga men to – pas mem! – em 1978. Até hoje,
Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, os au to res da
de man da aguar dam a ma te ri za li za ção dos seus di re i -
tos.

A ação se re fe re a um au men to con ce di do ao
fun ci o na lis mo em 1964 pelo en tão Pre si den te Cas tel -
lo Bran co. A Re fe sa, con tra ri an do a de ci são fe de ral,
re a jus tou os sa lá ri os dos fer ro viá ri os em ape nas
30%. Qu a tor ze anos de po is, em 1978, esse gru po de
fer ro viá ri os in gres sou com a ci ta da ação tra ba lhis ta
para re ce ber a di fe ren ça de 80%. O ad vo ga do do gru-
po, Mo acyr Ray mun do de Sou za,  es cla re ce que não
hou ve pres cri ção dos di re i tos, por quan to os de man -
dan tes, à épo ca, ain da man ti nham vín cu lo em pre ga tí -
cio com a Re fe sa.

É es cu sa do di zer que, ao lon go de to dos es ses
anos, mu i tos des ses fer ro viá ri os – nada me nos que
160 de les – vi e ram a fa le cer sem ao me nos vis lum -
brar, de lon ge, a con cre ti za ção do be ne fí cio. Seus su-
ces so res es pe ram ter me lhor sor te, as sim como os
pro po nen tes ain da vi vos, to dos eles já ido sos.

Tam bém ao lon go des se pe río do a Rede Fer ro -
viá ria Fe de ral foi pri va ti za da, ten do a União ab sor vi do 
o seu pas si vo.

A si tu a ção de pro fun da in jus ti ça se sa li en ta
quan do se tem co nhe ci men to de que a dí vi da já foi re-
co nhe ci da em to das as ins tân ci as ju di ci a is. Vale di zer: 
a au tar quia re cor reu su ces si va men te e per deu em to-
das as ins tân ci as ju di ci a is. O pro ces so che gou até ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que re je i tou o re cur so por
con si de rar que não ha via ma té ria cons ti tu ci o nal em
exa me. Isso ocor reu há qua tro anos. Des de en tão, o
pro ces so en con tra-se na 1ª Vara do Tra ba lho, para
exe cu ção.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eis aí um
exem plo tí pi co da mo ro si da de da nos sa Jus ti ça e de
como essa mo ro si da de re sul ta em des cré di to das ins-
ti tu i ções. 

Sem dú vi da, um dos ma i o res en tra ves à agi li -
da de da pres ta ção ju ris di ci o nal re pou sa no for ma -
lis mo pro ces su al, que pre ci sa ser re vis to o quan to
an tes. O Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça, Mi nis tro Cos ta Le i te, tem sido en fá ti co na de fe -
sa da re for ma do Ju di ciá rio. ”Pes so al men te,“ –
afir mou o Mi nis tro – ”en ten do que as mu dan ças
de vem bus car a eli mi na ção do ex ces si vo for ma lis -
mo do nos so pro ces so, pri vi le gi an do a tra mi ta ção
mais rá pi da das ca u sas e atos mais in for ma is de
so lu ções dos con fli tos.“ 

”Para tan to“ – dis se Cos ta Le i te – ”deve ser bus-
ca da a sim pli fi ca ção dos atos pro ces su a is, a eli mi na -
ção de pro ce di men tos des ne ces sá ri os, a re vi são do
sis te ma re cur sal e o de exe cu ção, que per mi tem o re-
tar da men to in de vi do da so lu ção de fi ni ti va das ca u sas.“

Embo ra a mo ro si da de da Jus ti ça seja um fe nô -
me no mun di al e, con for me já sa li en tei, tão an ti go
quan to a pró pria exis tên cia do Di re i to, é mis ter re co -
nhe cer que a ado ção de al guns me ca nis mos, bem
as sim a re es tru tu ra ção e a mo der ni za ção do sis te -
ma ju di ciá rio, po dem con fe rir ma i or agi li da de à so lu -
ção das de man das.

Po dem-se ci tar, en tre es sas pro vi dên ci as, a
even tu al ado ção da sú mu la vin cu lan te e a dis se mi -
na ção dos Ju i za dos Espe ci a is, os qua is, hoje, já re-
ce bem um nú me ro ma i or de pro ces sos que as va ras 
con ven ci o na is.

Ao en cer rar este pro nun ci a men to, que ro ape lar 
às au to ri da des ju di ciá ri as para que a sen ten ça re la -
ti va à ação dos fer ro viá ri os de Go iâ nia seja exe cu ta -
da com a ur gên cia que as cir cuns tân ci as im põem.
Qu e ro, tam bém, en ca re cer aos no bres Co le gas a
ne ces si da de de apre ci ar mos, com idên ti ca ur gên cia, 
a pro pos ta de re for ma do Ju di ciá rio, ora em tra mi ta -
ção no Se na do Fe de ral, uma vez que a mo ro si da de
da Jus ti ça, mi nan do a con fi an ça dos ci da dãos, fra gi -
li za as ins ti tu i ções de mo crá ti cas e de te ri o ra as re la -
ções so ci a is.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – So bre
a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É o se guin te o re que ri men to:

REQUERIMENTO Nº 63, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos arts. 218 e 221 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 do Dr. Ge né sio Bor ges de Andra de:

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.

For ma do pela Fa cul da de de Me di ci na da Pra ia
Ver me lha da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro,
em 1952, o Dou tor Ge né sio de Andra de fez re si dên cia
na San ta Casa, mu dan do-se para Itum bi a ra (GO), dois
anos de po is, onde fun dou o Hos pi tal San ta Ma ria.

Mé di co de di ca do e tra ba lha dor in can sá vel,
aten deu sem pre a to dos, in de pen den te men te da
clas se so ci al. No Esta do de Go iás, fun dou a Esco la
Ro tary, foi Ve re a dor e De pu ta do Esta du al. Lu tou por
re cur sos para a fi lan tro pia e lo grou des ti nar re cur sos,
tam bém, para me lho ra men to e cons tru ção de es tra -
das na Re gião.

Com uma ex ten sa his tó ria de de di ca ção ao
povo bra si le i ro e, em es pe ci al ao povo go i a no, o Dou-
tor Ge né sio Bor ges de Andra de nos pro por ci o na uma
bi o gra fia que é, sem som bra de dú vi da, um exem plo
de ci da da nia. Por essa ra zão, en tris te ce-nos co mu ni -
car seu fa le ci men to no dia 10 de mar ço úl ti mo, res tan -
do a essa Casa do Le gis la ti vo ofe re cer-lhe nos so voto
de pe sar.

Sala da Ses sões, 11 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – V. Exª
tem a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção.

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, fa le ceu on tem, na
ci da de de Itum bi a ra, o Dr. Ge né sio Bor ges de Andra-
de, mé di co, pe cu a ris ta, ho mem da mais ili ba da con-
du ta, sé rio, tra ba lha dor, per sis ten te, de ter mi na do. Foi
ve re a dor da ci da de, de pu ta do es ta du al, um lí der na-
tu ral, um gran de con ci li a dor da que la so ci e da de, um
ho mem de es tir pe ili ba da, com tra ba lho for mi dá vel
pres ta do a toda a co mu ni da de nas ações que fez
como ho mem pú bli co, como ho mem res pe i tá vel,
como ho mem que per ten ceu à li de ran ça da sua clas-
se mé di ca. Itum bi a ra,  im por tan te ci da de do sul do
Esta do, onde nós es ti ve mos pre sen tes hoje cedo, la-
men ta pro fun da men te a mor te des se gran de lí der.
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Eu que ro nes te mo men to pe dir o apo io dos
Com pa nhe i ros des ta Casa para o voto de so li da ri e da -
de a toda a fa mí lia, es pe ci al men te à Dona Ma ria Aba-
dia Ri be i ro Andra de, Dona Mi li ca, mu lher for mi dá vel,
que cu i dou sem pre da edu ca ção de Itum bi a ra, aos
seus fi lhos Mo a be Ri be i ro Gu i ma rães, Mu ri lo Bor ges
Gu i ma rães, Pris ci la Ri be i ro Pa che co Gu i ma rães e
Me i mei Jun que i ra de Qu e i roz. Os nos sos três Se na -
do res por Go iás, Ma u ro Mi ran da, Iris Re zen de Ma-
cha do e Ma gui to Vi le la, as so ci am-se às do res da fa-
mí lia, di zen do à Itum bi a ra que nos or gu lha mos do tra-
ba lho, da luta e da vida do gran de lí der Ge né sio Bor-
ges de Andra de.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi-
ran da, o Sr. Lind berg Cury, 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. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, en quan to eu pre si dia
esta ses são, ouvi a no tí cia do fa le ci men to do Dr. Ge-
né sio Bor ges de Andra de pelo ilus tre Se na dor pelo
Esta do de Go iás.

Eu gos ta ria de re me mo rar que con vi vi com o Dr.
Ge né sio. Eu era es tu dan te no Rio de Ja ne i ro e nos ali-
men tá va mos na mes ma pen são, no mes mo lo cal. Du-
ran te esse tem po de vi vên cia, con se gui co nhe cer
uma pes soa de ex tre mas qua li da des, afe tu o sa, de
prin cí pi os éti cos. Qu an do re tor na mos a Bra sí lia, por
épo ca da ins ta la ção da nova ca pi tal, tive opor tu ni da -
de de acom pa nhar sua bri lhan te car re i ra po lí ti ca, já
aqui ci ta da pelo no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Por tan to, eu que ria re gis trar esse fato, jun tar-me 
aos sen ti men tos da fa mí lia go i a na pelo fa le ci men to
de tão ilus tre mé di co, com o qual tive a hon ra de con-
vi ver num de ter mi na do pe río do da mi nha vida, prin ci -
pal men te na épo ca de es tu dan te de Di re i to e, pos te ri -
or men te, acom pa nhan do sua car re i ra como mé di co,
no Esta do de Go iás, e efi ci en te po lí ti co.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A

Mesa to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao aten di -
men to da so li ci ta ção con ti da no re que ri men to.

O re que ri men to lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, pro je tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 41, DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 329, Có di go
de Trân si to Bra si le i ro (Lei nº 9.503, de 23
de se tem bro de 1997).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  O art. 329, do Có di go de Trân si to Bra si le -

i ro (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. 329. Os con du to res dos ve í cu los
de que tra tam os arts. 135 e 136, para exer-
ce rem suas ati vi da des, de ve rão apre sen tar,
pre vi a men te, cer ti dão ne ga ti va do re gis tro
de dis tri bu i ção cri mi nal re la ti va men te aos
cri mes de ho mi cí dio, le são cor po ral gra vís si -
ma ou se gui da de mor te, la tro cí nio, rou bo,
fur to, es tu pro, aten ta do vi o len to ao pu dor,
cor rup ção de me no res, trá fi co de dro gas e
en tor pe cen tes, se qües tro e cár ce re pri va do, 
e aos pre vis tos no Tí tu lo VI, do Có di go Pe-
nal, na Lei nº 8.072/90, que dis põe so bre os
cri mes he di on dos, e no Tí tu lo VII, Se ção II,
da Lei nº 8.069/90, sen do a li cen ça re no vá -
vel a cada cin co anos, jun to ao ór gão res-
pon sá vel pela res pec ti va con ces são ou au-
to ri za ção.“

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

Jus ti fi ca ção

O Có di go de Trân si to Bra si le i ro es ta tui, em seus
arts. 135 e 136, que ve í cu los de alu guel, para o trans-
por te in di vi du al ou co le ti vo de pas sa ge i ros, bem
como os que se des ti nam à con du ção co le ti va de es-
co la res, de ve rão ser au to ri za dos pelo po der pú bli co
com pe ten te (art. 135), ou pelo ór gão ou en ti da des
exe cu ti vos de trân si to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de -
ral (art. 136).

Já o art. 329, que se pre ten de al te rar, pre vê que
os con du to res dos ve í cu los de que tra tam os ar ti gos
aci ma ci ta dos de ve rão apre sen tar ao ór gão com pe -
ten te ”cer ti dão ne ga ti va do re gis tro de dis tri bu i ção cri-
mi nal re la ti va men te aos cri mes de ho mi cí dio, rou bo,
es tu pro e cor rup ção de me no res“ (gri fei).

Acon te ce que, abran gen do ape nas es ses qua-
tros ti pos pe na is, a nor ma de i xa de fora ou tros tan tos
de li tos, de na tu re za gra ve que, pra ti ca dos pe los con-
du to res ci ta dos nos arts. 135 e 136, vi ri am a com pro -
me ter a se gu ran ça e a vida dos pas sa ge i ros, in clu si ve 
cri an ças es co la res, por eles con du zi das.

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  12 02001

    111MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A re da ção vi gen te do art. 329 vem pro vo can do a
con ces são/au to ri za ção de sen fre a da, por par te dos
ór gãos de trân si to, a con du to res da que les ve í cu los
que, em bo ra não es te jam sen do pro ces sa dos pela
prá ti ca dos qua tro de li tos pre vis tos na atu al re da ção
do art. 329 (ho mi cí dio, rou bo, es tu pro e cor rup ção de
me no res), pos sam es tar em dé bi to com a jus ti ça pela
vi o la ção de ou tros dis po si ti vos das leis pe na is, tão
gra ves, ou mais gra ves, do que os lis ta dos no dis po si -
ti vo em tela.

Assim, sub me to à apre ci a ção dos meus ilus tres
Pa res, este pro je to de lei que, al te ran do o art. 329, do
Có di go de Trân si to Bra si le i ro, pas sa rá a exi gir cer ti -
dão ne ga ti va do Car tó rio de Dis tri bu i ção Cri mi nal, re-
la ti va men te à prá ti ca dos de li tos que de sa con se lham
os seus pra ti can tes a con du zi rem aque les ti pos de
ve í cu los.

Sala das Ses sões, 11 de mar ço de 2002. – Ro-
me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro

....................................................................................
Art. 135. Os ve í cu los de alu guel, des ti na dos ao

trans por te in di vi du al ou co le ti vo de pas sa ge i ros de li-
nhas re gu la res ou em pre ga dos em qual quer ser vi ço
re mu ne ra do, para re gis tro, li cen ci a men to e res pec ti vo 
em pla ca men to de ca rac te rís ti ca co mer ci al, de ve rão
es tar de vi da men te au to ri za dos pelo po der pú bli co
con ce den te.

Ca pí tu lo XIII
Da Con du ção de Esco la res

Art. 136. Os ve í cu los es pe ci al men te des ti na dos
à con du ção co le ti va de es co la res so men te po de rão
cir cu lar nas vias com au to ri za ção emi ti da pelo ór gão
ou en ti da de exe cu ti vos de trân si to dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral, é exi gin do-se, para tan to:

I – re gis tro como ve í cu lo de pas sa ge i -
ros:

II – ins pe ção se mes tral para ve ri fi ca -
ção dos equi pa men tos obri ga tó ri os e de se-
gu ran ça:

III – pin tu ra de fa i xa ho ri zon tal na cor
ama re la, com qua ren ta cen tí me tros de lar-
gu ra, à meia al tu ra, em toda a ex ten são das
par tes la te ra is e tra se i ra da car ro ça ria com

o dís ti co Esco lar, em pre to, sen do que, em
caso de ve í cu lo de car ro ça ria pin ta da na cor
ama re la, as co res aqui in di ca das de vem ser
in ver ti das:

IV – equi pa men to re gis tra dor ins tan tâ -
neo inal te rá vel de ve lo ci da de e tem po:

V – lan ter nas de luz bran ca, fos ca ou
ama re la dis pos tas nas ex tre mi da des da par-
te su pe ri or di an te i ra e lan ter nas de luz ver-
me lha dis pos tas na ex tre mi da de su pe ri or da
par te tra se i ra:

VI – cin tos de se gu ran ça em nú me ro
igual à lo ta ção:

VII – ou tros re qui si tos e equi pa men tos
obri ga tó ri os es ta be le ci dos pelo Con tran.

Art. 329. Os con du to res dos ve í cu los de que
tra tam os arts. 135 e 136, para exer ce rem suas ati vi -
da des, de ve rão apre sen tar, pre vi a men te, cer ti dão
ne ga ti va do re gis tro de dis tri bu i ção cri mi nal re la ti va -
men te aos cri mes de ho mi cí dio, rou bo, es tu pro e
cor rup ção de me no res, re no vá vel a cada cin co
anos, jun to ao ór gão res pon sá vel pela res pec ti va
con ces são ou au to ri za ção.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 42, DE 2002

Alte ra a re da ção dos pa rá gra fos 1º e
3º do art. 184, do De cre to-Lei nº 2.848, de
7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os §§ 1º e 3º do art. 184 do Có di go Pe nal

pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 184. ...............................................
§ 1º Se a vi o la ção con sis tir em re pro -

du ção, por qual quer meio, com in tu i to de lu-
cro, de obra in te lec tu al, no todo ou em par-
te, sem au to ri za ção ex pres sa do au tor ou de
quem o re pre sen te, ou con sis tir na re pro du -
ção de fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma, sem
au to ri za ção do pro du tor ou de quem o re-
pre sen te: 

Pena: re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro)
anos e mul ta.

............................................................
§ 3º Em caso de con de na ção, ao pro-

la tar a sen ten ça, o juiz de ter mi na rá a des-
tru i ção da pro du ção ou re pro du ção cri mi no -

02002 Terça-fe i ra  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 2002112    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



sa e de ter mi na rá a per da dos equi pa men tos 
apre en di dos, em fa vor da Fa zen da Na ci o nal, 
que po de rá des truí-los ou doá-los a ins ti tu i -
ções pú bli cas de en si no ou de as sis tên cia
so ci al.“

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

Jus ti fi ca ção

A atu al re da ção do § 1º é fla gran te men te ul tra -
pas sa da na par te em que es ti pu la o quan tum a ser
pago pelo con de na do, nas hi pó te ses de pena de mul-
ta, eis que data da re mo ta épo ca em que a mo e da uti-
li za da era o Cru ze i ro.

Em vis ta dis so, faz-se ne ces sá ria a ex clu são da
par te que re fe re-se à mo e da e aos va lo res mí ni mo e
má xi mo da pena pe cu niá ria, mes mo por que o em pre -
go, sim ples men te, da pa la vra “mul ta” não vin cu la a re-
da ção do dis po si ti vo le gal à mo e da em cir cu la ção e
não ads trin ge o ma gis tra do àque les va lo res pre fi xa -
dos, de i xan do a car go da ju ris pru dên cia de ter mi nar a
mon ta a ser des pen di da por aque le que vier a co me -
ter a con du ta ti pi fi ca da na re gra em co men to.

Por sua vez, a mu dan ça que se pre ten de no § 3º
ob je ti va con for mar a re da ção da nor ma com o que já é
fe i to com o pro du to de apre en são em ou tros cri mes,
como nos ca sos de des ca mi nho (art. 334, do Có di go
Pe nal). Ade ma is, tal mu dan ça, do ta da do ca rá ter so ci al
que se pre ten de, po de rá fa ci li tar a vida de mu i tas ins ti tu -
i ções ca ren tes que não dis põem de re cur sos su fi ci en tes 
para a aqui si ção de equi pa men tos mo der nos.

Assim ex pos to e am pla men te jus ti fi ca do, con to
com meus Pa res para a apro va ção des te pro je to no
mais bre ve tem po pos sí vel.

Sa las das Ses sões,     de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

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

TÍTULO III
Dos Cri mes Con tra a pro pri e da de Ima te ri al

CAPÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Pro pri e da de Inte lec tu al 

Vi o la ção de di re i to au to ral

Art. 184. Vi o lar di re i to au to ral:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.

• Ca put com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 6.895/80.

• V. arts. 60, 61 e 89, Lei nº 9.099/95 (Ju i za dos es pe ci a is).

• V. arts. 12 a 14, Lei nº 9.609/98 (Pro pri e da de in te lec tu al so bre
pro gra mas de com pu ta dor).

• V. art. 101, Lei nº 9.610/98 (Di re i tos au to ra is).

§ 1º Se a vi o la ção con sis tir em re pro du ção, por
qual quer meio, com in tu i to de lu cro, de obra in te lec tu -
al, no todo ou em par te, sem au to ri za ção ex pres sa do
au tor ou de quem re pre sen te, ou con sis tir na re pro du -
ção de fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma, sem au to ri za -
ção do pro du tor ou de quem o re pre sen te:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta, de Cr$10.000,00 (dez mil cru ze i ros) a
Cr$50.000,00 (cin qüen ta mil cru ze i ros).

• § 1º com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 8.635/93.

• V. art. 89, Lei nº 9.099/95 (Ju i za dos es pe ci a is).

§ 2º Na mes ma pena do pa rá gra fo an te ri or in-
cor re quem ven de, ex põe à ven da, alu ga, in tro duz
no país, ad qui re, ocul ta, em pres ta, tro ca ou tem em
de pó si to, com in tu i to de lu cro, ori gi nal ou có pia de
obra in te lec tu al, fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma pro-
du zi dos ou re pro du zi dos com vi o la ção de di re i to au-
to ral.

• § 2º com re da ção de ter mi na da pela nº Lei 8.635/93.

§ 3º Em caso de con de na ção, ao pro la tar a
sen ten ça, o juiz de ter mi na rá a des tru i ção da pro du -
ção ou re pro du ção cri mi no sa.

• § 3º acres cen ta do pela Lei nº 8.635/93.

• V. art. 91, CP.

Con tra ban do ou des ca mi nho

Art. 334. Impor tar ou ex por tar mer ca do ria pro i -
bi da ou ilu dir, no todo ou em par te, o pa ga men to de
di re i to ou im pos to de vi do pela en tra da, pela sa í da
ou pelo con su mo de mer ca do ri as:

Có di go Pe nal– Art. 334

Pena – re clu são de l (um) a 4 (qua tro) anos.

* V. art. 39, De cre to-Lei nº 288/67 (Zona Fran ça de Ma na us).

* V. art. 12, Lei nº 6.368/76 (Entor pe cen tes).

* V. art. 1º, Lei nº 6.910/81 (Res trin ge a apli ca ção de cri mes de
so ne ga ção fis cal).

• V. art. 89, Lei nº 9.099/95 (Ju i za dos es pe ci a is).
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§ 1º Incor re na mes ma pena quem:

* § 1º com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 4.729/65.

* V. art. 89, Lei nº 9.099/95 (Ju i za dos es pe ci a is).

a) pra ti ca na ve ga ção de ca bo ta gem, fora dos
ca sos per mi ti dos em lei;

b) pra ti ca fato as si mi la do, em lei es pe ci al, a con-
tra ban do ou des ca mi nho;

c) ven de, ex põe a ven da, man tém em de pó si to
ou, de qual quer for ma, uti li za em pro ve i to pró prio ou
alhe io, no exer cí cio de ati vi da de co mer ci al ou in dus tri -
al, mer ca do ria de pro ce dên cia es tran ge i ra que in tro -
du ziu clan des ti na men te no País ou im por tou fra u du -
len ta men te ou quem sabe ser pro du to de in tro du ção
clan des ti na no ter ri tó rio na ci o nal ou de im por ta ção
fra u du len ta por par te de ou trem;

d) ad qui re, re ce be ou ocul ta, em pro ve i to pró-
prio ou alhe io, no exer cí cio de ati vi da de co mer ci al ou
in dus tri al, mer ca do ria de pro ce dên cia es tran ge i ra,
de sa com pa nha da de do cu men ta ção le gal, ou acom-
pa nha da de do cu men tos que sabe se rem fal sos.

§ 2º Equi pa ra-se as ati vi da des co mer ci a is, para
os efe i tos des te ar ti go, qual quer for ma de co mér cio ir-
re gu lar ou clan des ti no de mer ca do ri as es tran ge i ras,
in clu si ve o exer ci do em re si dên ci as.

* § 2º com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 4.729/65.

§ 3º A pena apli ca-se em do bro, se o cri me de
con tra ban do ou des ca mi nho é pra ti ca do em trans por -
te aé reo.

* § 3º com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 4.729/65.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à Co-
mis são com pe ten te.

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção do Se na do
que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2002

Alte ra o Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral para dis ci pli nar as co mis sões 
tem po rá ri as des ti na das ao es tu do de
tema de ter mi na do.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral

pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art. 74-A:

Art. 74-A. Me di an te re que ri men to de
Se na dor, po de rão ser ins ti tu í das co mis sões
in ter nas tem po rá ri as des ti na das ao es tu do
de tema de ter mi na do.

§ 1º Cri a da a co mis são de que tra ta o
ca put, se rão a ela des pa cha das to das as
pro po si ções so bre o tema ob je to de seu es-
tu do que es ti ve rem em tra mi ta ção na Casa,
sal vo as em re gi me de ur gên cia ou com pra-
zo de ter mi na do.

§ 2º Encer ra dos os tra ba lhos da co-
mis são tem po rá ria de que tra ta este ar ti go,
as pro po si ções le gis la ti vas es tu da das por
ela ou de sua au to ria po de rão re ce ber
emen das pe ran te a Mesa pelo pra zo de cin-
co dias úte is, após o que se rão des pa cha -
das a uma úni ca co mis são per ma nen te, que
terá pra zo de vin te dias úte is para emi tir pa-
re cer so bre elas.

§ 3º Esgo ta do o pra zo a que se re fe re
a par te fi nal do pa rá gra fo an te ri or sem que a
co mis são te nha emi ti do pa re cer so bre as
pro po si ções, se rão elas in clu í das em Ordem
do Dia pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral,
de ofí cio ou me di an te re que ri men to de qual-
quer Se na dor.

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 exi gên ci as da so ci e da de têm fe i to com que
Con gres so Na ci o nal re a ja em re la ção a te mas es pe -
cí fi cos.

Ain da ago ra aca ba mos de ver isto em re la ção à
se gu ran ça pú bli ca. Foi cri a da uma Co mis são Mis ta
para, em 60 dias, se le ci o nar os pro je tos a se rem
apre ci a dos.

Ora, re fe ri da Co mis são vai in di car os pro je tos a
cada uma das Ca sas, onde po de rão ter a sua tra mi ta -
ção re tar da da por sim ples re que ri men to de au diên cia
a uma co mis são per ma nen te.

Ain da que fos se ins ti tu í da uma co mis são para
exa mi nar a ma té ria em cada Casa, o seu tra ba lho não
ace le ra ria, ne ces sa ri a men te, a tra mi ta ção das pro po -
si ções.

Isso ocor re por que hoje, quan do o Se na do Fe de -
ral cria co mis são tem po rá ria para o exa me de um tema
es pe cí fi co, os pro je tos de leis ana li sa dos por es ses ór-
gãos ou de sua ini ci a ti va não têm um rito com ple to para
sua tra mi ta ção es pe ci fi ca do no Re gi men to Inter no.

Ora, sabe-se, que es sas pro po si ções re sul tam
de de ba tes apro fun da dos e es pe ci a li za dos so bre o
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tema es pe cí fi co en vol ven do não ape nas mem bros
des ta Casa, in di ca dos pe los par ti dos po lí ti cos, mas,
tam bém, via de re gra, es pe ci a lis tas re no ma dos, ou vi -
dos em au diên ci as pú bli cas.

Assim, pa re ce-nos fun da men tal que se al te re o
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral para per mi tir a
va lo ri za ção e o for ta le ci men to das co mis sões tem po -
rá ri as des ti na das ao es tu do das ma té ri as que a Casa
jul ga me re ce do ras de tal pro vi dên cia.

Tra ta-se de me di da que re pre sen ta, além de sig-
ni fi ca ti vo avan ço na ra ci o na li za ção do pro ces so le gis -
la ti vo e va lo ri za ção do tra ba lho par la men tar, uma im-
por tan te al ter na ti va para per mi tir que o Con gres so
Na ci o nal faça a sua pró pria agen da, su pe ran do as
crí ti cas de ter a sua or dem do dia do mi na da por pro-
pos tas do Po der Exe cu ti vo.

Des sa for ma, sub me te mos ao exa me des ta
Casa o pre sen te pro je to de re so lu ção ins ti tu in do um
pro ces so es pe ci al de tra mi ta ção, mais cé le re, das
pro po si ções exa mi na das ou ori un das de co mis sões
tem po rá ri as te má ti cas, sem pre ju í zo do seu ade qua -
do exa me pelo Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 11 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Wal deck Ornel las.

LEGISLAÇÃO CITADA

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
....................................................................................

Art. 74. As co mis sões tem po rá ri as se rão:
I – in ter nas – as pre vis tas no Re gi men to para fi-

na li da de es pe cí fi ca;
II – ex ter nas – des ti na das a re pre sen tar o Se na do

em con gres sos, so le ni da des e ou tros atos pú bli cos;
III – par la men ta res de in qué ri to – cri a das nos

ter mos do art. 58, § 3º, da Cons ti tu i ção.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e à Co mis são Di re to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
pro je to lido será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá so bre 
a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber
emen das, nos ter mos do art. 401, § 1º, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 91, de 2002 (nº
152/2002, na ori gem), de 7 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 con-
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal
equi va len te a US$900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões 

de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci -
pal, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en-
tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, 
o Pro gra ma de De sen vol vi men to de Mi cro, Pe que nas
e Mé di as Empre sas – Mul tis se to ri al III.

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) – O
Se na dor Gil vam Bor ges en vi ou dis cur so à Mesa para
ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203 do Re-
gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mi lê nio que se
ini cia, o pa pel da mu lher será cada vez mais pre pon -
de ran te na ma nu ten ção do equi lí brio en tre os po vos.
Com o tra ba lho ár duo e as res pon sa bi li da des cres-
cen tes que tem en fren ta do, no dia-a-dia, a mu lher
aca ba rá por eli mi nar as de si gual da des, es pe ci al men -
te sa la ri a is, que ain da exis tem en tre os dois se xos.
Suas con quis tas tor nam-se im por tan tes e, se gui da -
men te, de fi ni ti vas no es ta be le ci men to da or dem de-
mo crá ti ca.

No Bra sil, em bo ra ain da exis ta uma gran de di fe -
ren ça en tre os sa lá ri os mas cu li nos e fe mi ni nos, o nú-
me ro de mu lhe res em pre ga das na eco no mia for mal
tem cres ci do mais do que o dos ho mens. O ní vel de
es co la ri da de das mu lhe res tem au men ta do, abrin-
do-lhes as por tas para o mer ca do de tra ba lho. Isso fez
com que a di fe ren ça sa la ri al mé dia en tre ho mens e
mu lhe res, que era de 1,4 sa lá rio mí ni mo em 1996, ca-
ís se para ape nas um sa lá rio mí ni mo no pra zo de qua-
tro anos.

Ascen são mais rá pi da dá-se nos pos tos de co-
man do em que a per se ve ran ça, a ha bi li da de de li dar
com o pró xi mo e o pre pa ro aca dê mi co fa zem com que
a tra je tó ria das mu lhe res exe cu ti vas seja mais cé le re
que a dos ho mens. Pes qui sa fe i ta pelo Gru po Cat ho
cons ta tou que a es ca la da pro fis si o nal fe mi ni na é mais
rá pi da tan to nas pe que nas como nas gran des em pre -
sas. Se gun do di ver sos es tu dos so bre o as sun to, as
mu lhe res le vam van ta gem por se rem mais per se ve -
ran tes, de ta lhis tas, cri a ti vas e sen sí ve is.

Na po lí ti ca, a mu lher vai en con tran do seu ca mi -
nho em todo o mun do mo der no. Faz par te de par la -
men tos como de pu ta da ou se na do ra. Che ga a ser
pre si den te ou pri me i ra mi nis tra. Na Amé ri ca La ti na te-
mos a pre si den ta do Pa na má. No Bra sil, as sis ti mos à
ca mi nha da da Go ver na do ra do Ma ra nhão, Ro se a na
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Sar ney, em di re ção à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ocu-
pan do pri vi le gi a do lu gar na pre fe rên cia do ele i to ra do,
de acor do com as pes qui sas pu bli ca das.

De qual quer for ma, te mos cer te za de que nes te
mi lê nio o pa pel da mu lher na po lí ti ca será de suma
im por tân cia, o que é ne ces sá rio para con tra ba lan çar
o des res pe i to e des ca so com que ela ain da é tra ta da
em al gu mas re giões. A nova pers pec ti va da as cen são 
fe mi ni na no mun do mo der no, prin ci pal men te aos or-
ga nis mos in ter na ci o na is, per mi ti rá à mu lher co la bo rar 
com pru dên cia, mas com fir me za, para a abo li ção de
cos tu mes an ti gos e cru éis exer ci dos ain da em vá ri os
pa í ses do mun do is lâ mi co.

Nos dias de hoje, cres ce o nú me ro de fa mí li as
mo no pa ren ta is, che fi a das por mu lhe res, como au-
men ta o nú me ro de mu lhe res com mais de 60 anos
que sus ten tam a casa. O ma tri ar ca do bra si le i ro, se-
gun do al guns pes qui sa do res, está en ve lhe cen do. Vi-
ú va ou aban do na da, a mu lher que as su me a che fia da
fa mí lia, não quer mais abrir mão des sa con quis ta.
Pre fe re as res pon sa bi li da des à vi o lên cia ou à im pro -
du ti vi da de de um com pa nhe i ro.

Po li va len te por na tu re za, a mu lher é ca paz de se
de di car aos afa ze res do més ti cos, de acom pa nhar o
cres ci men to e o es tu do dos fi lhos, sem que isso pre ju -
di que o seu tra ba lho fora de casa e a sua ação afir ma -
ti va pe ran te a so ci e da de. Por isso, vem con quis tan do,
a cada dia, ma i o res es pa ços nas gran des em pre sas.
A mí dia dá-nos con ta de con quis tas cada vez ma i o res 
al can ça das pelo gê ne ro fe mi ni no.

Assim é que a Ali an ça do Nor te, ao to mar Ca bul, 
re vo gou a lei do Ta li bã que im pe dia as mu lhe res de
tra ba lha rem e es tu da rem. As afe gãs in sis tem em par-
ti ci par das re u niões que de fi ni rão o fu tu ro de sua pá-
tria e que rem ser in clu í das na nova es tru tu ra po lí ti ca
do Afe ga nis tão.

Sou tes te mu nha des se exem plar com por ta men -
to fe mi ni no em mi nhas re la ções. No cor rer de toda mi-
nha vida e, es pe ci al men te, de mi nha vida po lí ti ca, te-
nho re ce bi do o apo io in dis pen sá vel de mi nha mãe, D.
Cí ce ra, e de mi nha mu lher, Mar le ne Bor ges. O tra ba -
lho cons tan te e si len ci o so das duas con tri bui para o
su ces so de mi nhas ati vi da des no com ple xo mun do
po lí ti co em que tran si to.

E es tou con ven ci do de que este será o mi lê nio
em que se rão con so li da das to das as con quis tas fe mi -
ni nas de igual da de de di re i tos, haja vis ta os avan ços
ob ti dos pela mu lher em di ver sas áre as da so ci e da de.
Hoje, pra ti ca men te não exis te mais di fe ren ça sa la ri al
en tre ho mens e mu lhe res que exer cem a mes ma fun-
ção e têm cur rí cu los equi va len tes.

A OIT — Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba -
lho, em re cen te es tu do, mos trou que a di fe ren ça de
re mu ne ra ção en tre os se xos caiu, na úl ti ma dé ca da,
de 32% para 22% na Amé ri ca La ti na. No Bra sil, 70%

das va gas que sur gem no mer ca do de tra ba lho es tão
sen do ocu pa das por mu lhe res que, por sua vez, so-
bem mais rá pi do na car re i ra e são pro mo vi das, em
mé dia, três anos an tes que os ho mens. Cer ca de 30%
das mu lhe res pro fis si o na is têm, apro xi ma da men te,
onze anos de es co la ri da de, en quan to ape nas 20%
dos ho mens atin gem essa fa i xa.

Fi na li zan do, no Dia Inter na ci o nal da Mu lher
que ro cum pri men tar to das as mu lhe res pe las con-
quis tas al can ça das e de se jar- lhes que ob te nham êxi-
to nes sa luta tão an ti ga, pois de las de pen de mos to-
dos nós para o êxi to de nos sas car re i ras.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de
ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do
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Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com

o art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que, al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro 
de 1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 2002 (Em re gi me de ur gên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 28, de 2002 –

art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 29, de 2002 –
art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re-
so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu
Pa re cer nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra da en tre
o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co
e So ci al – BNDES e o “Ja pan Bank for Inter na ti o nal 
Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor equi va len te a até tre-
zen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  12 02007

    117MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



– 7 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de
2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que tra ta a
Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Legis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Ra di o -
clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, 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 Trans con ti nen tal 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
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 11 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº
1.441/2001, na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car-
go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de-
cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 12 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
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Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 13 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, 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 12, de 2000, e 14, 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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, 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 3, de 2000, e 14, 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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, 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 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.
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– 17 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten-
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan -
des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran -
da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 19 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº

754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so-
li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001,
de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 20 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, 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 27,
de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am -
bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia
do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re-
la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

– 21 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de
ori gem), que es ta be le ce nor mas para o uso mé di co
das pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as,
tendo

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 22 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa
de ori gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de
Fron te i ra do Mer co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de 2001, 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 Gil ber to Mes tri nho.

– 23 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a ti va da Co-
mis são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in-
ves ti gar fa tos en vol ven do as as so ci a ções bra si le i -
ras de fu te bol, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº
9.615, de 24 de mar ço de 1998, com a re da ção
dada pela Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000, e
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de 23 de agos to
de 2001. (Lei Pelé).
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– 24 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va con-
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens (Te le vi são) na ci da de de São José do Rio Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre-
si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.. para  ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên cia So ci al a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ere chim, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co mu ni tá ria 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner.

– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001, 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 Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pin-
da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 31 –
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
688, de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta em
con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 252, de
1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos já se en con tra es go ta do.

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 17 ho ras e 3 mi nu tos.)

(OS 11551/02)
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Ata da 18ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 12 de março de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão
 Anto nio Car los Va la da res 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 – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do
Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio
Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car-
los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner –
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 – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber -
to Mes tri nho – He lo í sa He le na – Iris Re zen de –
José Agri pi no – José Co e lho – José Edu ar do Du tra
– José Fo ga ça – José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca
– La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra
– 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 – Osmar Dias – Pa u lo Har-
tung – Pa u lo Sou to – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro-
meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro-
cha – Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na – Val mir Ama ral 
– Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 68
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 111, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 138,
de 2001, que “Alte ra a Lei nº 5.859, de 11
de de zem bro de 1972, para dis por so bre
a con ces são das fé ri as anu a is ao em pre -
ga do do més ti co.”

Re la tor: Se na dor Ade mir Andra de
Re la tor: Ju vên cio da Fon se ca (ad hoc)

I – Re la tó rio

Em aná li se o Pro je to de Lei do Se na do nº 138,
de 2001, de au to ria do no bre Se na dor Osmar Dias.
Tra ta-se de ini ci a ti va que pre ten de es ten der ao em-
pre ga do do més ti co fé ri as re mu ne ra das de trin ta dias
(atu al men te são vin te dias úte is, nos ter mos da Lei nº
5.859, de 1972), com abo no pe cu niá rio, bem como o
di re i to às fé ri as pro por ci o na is.

Se gun do a jus ti fi ca ção do au tor, a fal ta de uma
re gu la men ta ção atu a li za da so bre a ques tão das fé ri -
as dos em pre ga dos do més ti cos tem ge ra do mu i ta
con fu são. Na prá ti ca, a apli ca ção da le gis la ção têm
sido di ver si fi ca da. Mu i tas ve zes, os em pre ga do res
con ce dem um pe río do de fé ri as ma i or do que o de vi -
do. Tam bém de i xam, even tu al men te, de pa gar a gra ti -
fi ca ção de vi da em fun ção do pa rá gra fo úni co do art.
7º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acrés ci mo de um ter ço).
Ou, ain da, sen tem-se in se gu ros a res pe i to da obri ga -
ção de pa gar fé ri as pro por ci o na is. Di an te des sas in-
ter pre ta ções con fli tan tes da lei, a ini ci a ti va pre ten de
fi xar re gras cla ras, am pli an do a se gu ran ça ju rí di ca
das par tes en vol vi das na re la ção de em pre go do més -
ti co.

Den tre as fi na li da des da pro po si ção, o au tor
tam bém des ta ca a ne ces si da de de di mi nu ir a dis cri -
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mi na ção para com os tra ba lha do res do més ti cos, dan-
do-lhes um tra ta men to, jus ta men te re i vin di ca do, igua-
li tá rio em re la ção aos de ma is tra ba lha do res.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A re gu la men ta ção do di re i to às fé ri as dos em-
pre ga dos do més ti cos per ten ce ao cam po do Di re i to
do Tra ba lho. Nor mas so bre o as sun to in se rem-se na
com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal e po dem ser de
ini ci a ti va dos par la men ta res (in ci so I do art. 22 e ca-
put do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral, res pec ti va -
men te).

O Pro je to de Lei do Se na do nº 138, de 2001,
além dis so, não apre sen ta dis po si ti vos que con fli tam
com prin cí pi os ou nor mas da Car ta Mag na vi gen te e
está em con so nân cia com as re gras re gi men ta is apli-
cá ve is à es pé cie. Obser va dos es ses pres su pos tos,
não há dú vi das so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de e re gi men ta li da de da ini ci a ti va.

Qu an to ao mé ri to, re co nhe ce mos a per ti nên cia
das jus tas ra zões que ori en tam a apre sen ta ção da
pro pos ta. Obje ti va-se dar tra ta men to eqüi ta ti vo para
um enor me con tin gen te de tra ba lha do res que, por
pre con ce i to ou ig no rân cia, vem sen do pre ju di ca do
pela au sên cia de nor mas atu a li za das, efe ti vas, efi ca -
zes, cla ras e in con tes tá ve is. Tra ta-se de to mar re a li -
da de di re i tos as se gu ra dos na le gis la ção, fre qüen te -
men te não re co nhe ci dos nas prá ti cas so ci a is, e con-
ce der uma es pé cie de iso no mia aos do més ti cos em
re la ção aos de ma is tra ba lha do res.

Ao pro je to foi apre sen ta da Emen da su pres si va
do no bre Se na dor Sér gio Ma cha do. O au tor en ten de

que a pro por ci o na li da de en tre os dias de fé ri as e as
even tu a is fal tas do em pre ga do não pa re ce jus ti fi ca da, 
ten do em vis ta que es sas fal tas po dem ser, even tu al -
men te, des con ta das do sa lá rio. Ape sar de con si de -
rar mos de fen sá vel a tese ex pos ta, con si de ra mos que
a exis tên cia des sa pro por ci o na li da de nas re la ções de
tra ba lho re gi das pela Con so li da ção das Leis do Tra-
ba lho – CLT re co men da a sua ma nu ten ção, até por
ra zões de igual da de, na dis ci pli na das fé ri as dos tra-
ba lha do res do més ti cos.

A ri gor, se a CLT es ta be le ce como re gra ge ral a
pos si bi li da de, cu mu la ti va, de re du ção dos dias de
gozo das fé ri as em vir tu de de fal tas não jus ti fi ca das
ao tra ba lho e o des con to sa la ri al res pec ti vo, con for me 
dis põe o art. 130 da CLT, mes mo na mo da li da de de
re gi me par ci al da jor na da de tra ba lho (art. 130-A),
não há ne nhum fun da men to ra zoá vel em se cri ar uma
ex ce ção aos em pre ga dos do més ti cos.

III – Voto

Fe i tas es sas con si de ra ções, opi na mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 138, de
2001, com re je i ção da emen da do no bre Se na dor
Sér gio Ma cha do.

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

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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TEX TO FINAL
 DO PRO JE TO DE LEI DO SENADO

 Nº 138,  DE 2001, APRO VA DO PELA
COMISSÃO DE ASSUN TOS SOCIAIS EM

REUNIÃO DO DIA 20 DE FE VE RE I RO DE 2002.

Alte ra a Lei nº 5.859, de 11 de de-
zem bro de 1972, para dis por so bre a con-
ces são das fé ri as anu a is ao em pre ga do
do més ti co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 5.859, de 11 de de zem -

bro de 1972, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
Art. 3º O em pre ga do do més ti co terá di re i to a fé-

ri as anu a is de trin ta dias, re mu ne ra das, com pelo me-
nos um ter ço a mais que o sa lá rio nor mal, após cada
pe río do de doze me ses de tra ba lho, pres ta do à mes-
ma pes soa ou fa mí lia, na se guin te pro por ção:

I – trin ta dias cor ri dos, quan do não hou ver fal ta -
do ao ser vi ço mais de cin co ve zes;

II – vin te e qua tro dias cor ri dos, quan do hou ver
tido de seis a qua tor ze dias de fal ta;

III – de zo i to dias cor ri dos, quan do hou ver tido de
quin ze a vin te e três dias de fal ta;

IV – doze dias cor ri dos, quan do hou ver tido de
vin te e qua tro a trin ta e dois dias de fal ta

§ 1º É ve da do des con tar, do pe río do de fé ri as,
as fal tas do em pre ga do ao ser vi ço.

§ 2º Na ces sa ção do con tra to de tra ba lho, após
doze me ses de ser vi ço, o em pre ga do do més ti co, des-
de que não te nha sido de mi ti do por jus ta ca u sa, terá
di re i to à re mu ne ra ção re la ti va ao pe río do in com ple to
de fé ri as, de acor do com o ca put, na pro por ção de
um doze avos por mês ser vi ço ou fra ção su pe ri or a
qua tor ze dias.

§ 3º O em pre ga do do més ti co que for des pe di do
sem jus ta ca u sa, an tes de com ple tar doze me ses de
ser vi ço, terá di re i to à re mu ne ra ção re la ti va ao pe río do 

in com ple to de fé ri as, de con for mi da de com o dis pos to 
no pa rá gra fo an te ri or. (NR)

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

Sala da Co mis são,

OF. Nº 008/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 21 de de zem bro 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis sâo, em re u ni do no dia 20 de fe ve re i ro
de 2002 , apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 138, de 2001, que “al te ra a Lei nº
5859, de 11 de de zem bro de 1972, para dis por so bre
a con ces são das fé ri as anu a is ao em pre ga do do més -
ti co”, de au to ria do Se na dor Osmar Dias. O Pro je to
teve o pra zo para re ce bi men to de emen das de 17 a
23 de agos to de 2001, ten do sido apre sen ta da uma
emen da de au to ria do Se na dor Sér gio Ma cha do. De-
sig na do re la tor o Se na dor Ade mir Andra de apre sen -
tou pa re cer con clu in do pela apro va ção do Pro je to e
pela re je i ção da emen da. Co lo ca do em vo ta ção na re-
u nião de 20 de fe ve re i ro de 2002, o Pro je to foi apro va -
do por una ni mi da de ten do com re la tor ad hoc o Se-
na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre-
si den te.

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Pa rá gra fo úni co. São as se gu ra dos à ca te go ria dos
tra ba lha do res do més ti cos os di re i tos pre vis tos nos in-
cisOs IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem
como a sua in te gra ção à Pre vi dên cia So ci al.
....................................................................................

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

CLT

Art. 130. Após cada pe río do de 12 (doze) me ses
de vi gên cia do con tra to de tra ba lho, o em pre ga do terá
di re i to a fé ri as, na se guin te pro por ção:
....................................................................................

Art. 130-A. Na mo da li da de do re gi me de tem po
par ci al, após cada pe río do de 12 (doze) me ses de vi-
gên cia do con tra to de tra ba lho, o em pre ga do terá di-
re i to a fé ri as, na se guin te pro por ção:
....................................................................................

PARECER Nº 112, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 326, de 2001 (nº
665/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que Apro va o tex to do Acor do de Extra di -
ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul 
e a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do
Chi le, con clu í do no Rio de Ja ne i ro, em 10
de de zem bro de 1998.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo
Re la tor ad Hoc: Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so-
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 326, de 2001
(PDC nº 00665, de 2000, na ori gem), que “Apro va o
tex to do Acor do de Extra di ção en tre os Esta dos Par-
tes do Mer co sul e a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli -
ca do Chi le, con clu í do no Rio de Ja ne i ro, em lO de de-
zem bro de 1998".

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca sub-
me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des se ato in-
ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 13 de se tem bro de 2001,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis -
sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal
(CRE), de Fi nan ças e Tri bu ta ção (CFT); de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção (CCJR), e da Co mis são
Par la men tar Con jun ta do Mer co sul.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 827, de 1999,
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal o tex to do Acor do sob exa me, vem a Expo si -
ção de Mo ti vos nº 192, de 11 de ja ne i ro de 1999, do
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res,
da qual cabe des ta car o se guin te:

“A ne go ci a ção do re fe ri do ins tru men to
in ter na ci o nal de cor reu de pro pos ta da de le -
ga ção bra si le i ra de ne go ci a ção do Acor do
de Extra di ção en tre os Esta dos Par tes do
Mer co sul, du ran te o 38º Encon tro da Co mis -
são Téc ni ca da Re u nião de Mi nis tros da
Jus ti ça do Mer co sul, re a li za da em Bra sí lia,
nos dias 9 e 10 de se tem bro de 1998. A ex-
ten são dos be ne fí ci os do Acor do às Re pú -
bli cas da Bo lí via e do Chi le le vou em con ta
os Acor dos de Com ple men ta ção Eco nô mi ca 
en tre o Mer co sul e os dois pa í ses, as sim
como as de ci sões do Con se lho do Mer ca do
Co mum do Mer co sul so bre a Par ti ci pa ção
do Chi le e de Ter ce i ros Pa í ses Asso ci a dos
em Re u niões do Mer co sul. O tex to fi nal do
Acor do foi apro va do pe los pa í ses sig na tá ri -
os por oca sião da X Re u nião de Mi nis tros
da Jus ti ça do Mer co sul, ocor ri da tam bém
em Bra sí lia em 20 de no vem bro do ano pas-
sa do.

A pro pos ta do Go ver no Bra si le i ro teve
ori gem no en se jo de fo men tar a co o pe ra ção 
in ter na ci o nal na área ju rí di ca e, em es pe ci -
al, no to can te aos pro ces sos de ex tra di ção,
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te mas que têm tido par ti ci pa ção cres cen te
na agen da ex ter na do país.

O pro ces so ne go ci a dor foi di ri gi do pelo
Mi nis té rio da Jus ti ça, em co la bo ra ção com o
De par ta men to de Assun tos Con su la res, Ju-
rí di cos e de Assis tên cia a Bra si le i ros no
Exte ri or do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res. Os en ten di men tos a res pe i to vi sa ram a
sim pli fi car e agi li zar a co o pe ra ção in ter na ci -
o nal quan to à ex tra di ção, aten tan do sem pre
para a ne ces si da de de com pa ti bi li zar o Pro-
je to de Acor do com a le gis la ção bra si le i ra
so bre o as sun to.

Como re sul ta do, os dis po si ti vos do tex-
to acor da do con tem plam, en tre ou tros te-
mas, o res pe i to às dis po si ções cons ti tu ci o -
na is re fe ren tes à na ci o na li da de da pes soa
re cla ma da, o prin cí pio da es pe ci a li da de, a
não apli ca ção da pena de mor te ou da pena
per pé tua pri va ti va de li ber da de, o con sen ti -
men to pré vio à re ex tra di ção para ter ce i ros
pa í ses por par te do Esta do que a con ce de,
o en ca mi nha men to por via di plo má ti ca dos
pe di dos, a dis pen sa da le ga li za ção dos do-
cu men tos e a al ter na ti va da apre sen ta ção
do pe di do de pri são pre ven ti va por via di plo -
má ti ca ou pela Orga ni za ção Inter na ci o nal
de Po lí cia Cri mi nal (INTERPOL).

Per mi to-me as si na lar a Vos sa Exce-
lên cia que, ao acor dar so lu ções ju rí di cas co-
muns quan to ao trâ mi te ágil e efi caz dos
pro ces sos de ex tra di ção no âm bi to dos
Esta dos Par tes do Mer co sul e a Re pú bli ca
da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le, bus-
cou-se, em úl ti ma ins tân cia, acom pa nhar a
evo lu ção da le gis la ção in ter na ci o nal a res-
pe i to, em be ne fí cio do for ta le ci men to do
pro ces so de in te gra ção re gi o nal."

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Tra ta-se, a toda evi dên cia, de Acor do opor tu no
e con ve ni en te aos in te res ses na ci o na is, sen do a
ques tão da co o pe ra ção ju di ciá ria, e no caso, pe nal,
de ma i or re le vân cia nas mo der nas re la ções in ter na ci -
o na is.

A na tu re za mul ti la te ral do Acor do sob exa me
pro je ta-se no âm bi to do Mer co sul, abran gen do, ade-
ma is, os dois só ci os no li vre co mér cio, o Chi le e a Bo-
lí via, ain da não mem bros ple nos do Con cer to de
Assun ção, de 26 de mar ço de 1991.

A re cí pro ca con ces são de ex tra di ção acor da da
en tre as par tes é me di da de co o pe ra ção pe nal in ter -
na ci o nal in dis pen sá vel à per se cu ção cri mi nal em
nos so sub con ti nen te, haja vis ta a na tu re za cres cen te
da cri mi na li da de in ter na ci o nal.

Não só em re la ção a ti pos pe na is mais so fis ti ca -
dos, in clu in do os cri mes de co la ri nho bran co, o nar co -
trá fi co e mes mo o ter ro ris mo, fa zem hoje da ex tra di ção
um dos ins ti tu tos ba si la res da de fe sa da so ci e da de.

Co la bo ra, ain da, o Acor do exa mi na do para a
ma i or apro xi ma ção dos pa í ses mer co su li nos, ao en-
con tro da pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral, que em seu
art. 4º, pa rá gra fo úni co, es ti pu la:

“Art. 4º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A Re pú bli ca Fe de ra ti -

va do Bra sil bus ca rá a in te gra ção eco nô mi -
ca, po lí ti ca, so ci al e cul tu ral dos po vos da
Amé ri ca La ti na, vi san do à for ma ção de uma
co mu ni da de la ti no-ame ri ca na de na ções".

III – Voto

Por todo o ex pos to, por ser con ve ni en te e opor-
tu no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal,
em nada dis cre pan do do or de na men to ju rí di co na ci o -
nal, além do que ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va,
so mos pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo nº 326, de 2001 (PDC nº 665, de 2000, na ori-
gem), que “Apro va o tex to do Acor do de Extra di ção
en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul e a Re pú bli ca
da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le, con clu í do no Rio de
Ja ne i ro, em 10 de de zem bro de 1998".

Sala da Co mis são, 05 de mar ço de 2002. – Jef-
fer son Pé res, Pre si den te –  Te o to nio Vi le la Fi lho,
Re la tor ad hoc – Ber nar do Ca bral –  Tião Vi a na –
Ro ber to Sa tur ni no – Iris Re zen de – Luiz Otá vio –
Lú dio Co e lho – Ma u ro Mi ran da – José Co e lho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  13 02047

MARÇO 2002128    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PARECER Nº 113, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 366, de 2001 (nº
169/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
Apro va o tex to do Acor do-Qu a dro de Co-
o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca, ce le -
bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe-
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Eslo vê -
nia, em Bra sí lia, em 29 de ju lho de 1998.

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

I – Re la tó rio

Com base no art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio
da Men sa gem nº 1.109, de 10 de se tem bro de 1998,
sub me te à con si de ra ção do Con gres so Na ci o nal,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to
do Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no -
ló gi ca, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe-
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Eslo-
vê nia, em Bra sí lia, em 29 de ju lho de 1998. Acom pa -
nha o alu di do do cu men to a Expo si ção de Mo ti vos nº
364, de 8 de se tem bro de 1998, do Se nhor Luiz Fe li pe 
Lam pre ia, en tão Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res (fls. 10 e 11).

Ao tra mi tar re gu lar men te na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, a ma té ria ob te ve, já na con di ção de Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 169-A, de 1999, a de vi da apro-
va ção (fls. 14), após ana li sa da pe las di ver sas co mis -
sões téc ni cas da que la Casa (fls. 15 a 17).

II – Aná li se

Bra sil e Eslo vê nia, não obs tan te a dis tân cia ge-
o grá fi ca que os se pa ra, co mun gam, se gun do a apre-
sen ta ção ini ci al do Acor do-Qu a dro ora sob exa me, de
uma “ex pe riên cia acu mu la da” no cam po de Ciên cia e
Tec no lo gia, o que “de ve rá con tri bu ir para o pro gres so
eco nô mi co e so ci al de am bos os pa í ses” (fls. 5).

Com base nos prin cí pi os aci ma evo ca dos, am-
bos os pa í ses, “em ba ses mu tu a men te equi li bra das e
van ta jo sas”, pro me tem mú tua co la bo ra ção, atra vés
dos seus ór gãos es ta ta is de pes qui sa e de en si no su-
pe ri or, sem des car tar o pa pel das em pre sas pú bli cas
e pri va das ou pes so as ju rí di cas de am bos ao pa í ses
(ar ti gos 1 e 2) Tais ati vi da des te rão por me tas tra ba -
lhos con jun tos de co o pe ra ção vol ta dos para, o de sen -
vol vi men to de pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca a ser
acor da da en tre as Par tes Con tra tan tes (ar ti go 3). Em
con di ções es pe ci a is, dar-se-á aces so às co mu ni da -
des ci en tí fi cas e tec no ló gi cas de am bos os pa í ses a
in for ma ções re sul tan tes das ati vi da des de co o pe ra -

ção pre vis tas no Acor do (ar ti go 4). Res pe i tar-se-á,
em con se qüên cia, a pro te ção de vi da aos di re i tos de
pro pri e da de in te lec tu al e pa tri mo ni al re sul tan tes das
ati vi da des de co o pe ra ção den tro do Acor do, pre vis ta
a con sul ta re cí pro ca, quan do ne ces sá ria (ar ti go 5).

Os ar ti gos 6 a 8, dis pen sam, a nos so ju í zo, co-
men tá ri os, dada a cla re za dos seus tex tos. No to can te 
ao con te ú do dos ar ti gos 9 e 10, res pec ti va men te, re-
pre sen tam a par te ad je ti va do Acor do-Qu a dro, ao tra-
ta rem da data da sua en tra da em vi gor, do pe río do de
du ra ção e das pror ro ga ções, da de nún cia, da per da
de va li da de de acor dos an te ri o res as si na dos com ou-
tros pa í ses e da re so lu ção de con tro vér si as, es tan do
em con for mi da de com os atos nor ma is da es pé cie.

III – Voto

Em vir tu de do ex pos to, so mos pela apro va ção
in te gral do “Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca 
e Tec no ló gi ca”, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Eslo vê nia,
em Bra sí lia, em 29 de ju lho de 1998.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Jef-
fer son Pé res, Pre si den te – Ber nar do Ca bral, Re la -
tor – José Co e lho – Íris Re zen de – Luiz Otá vio – Te-
o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Ro ber to Sa tur ni -
no – Lú dio Co e lho – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter -
na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 114, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 367, de 2001 (nº
680/2000, 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 do Pa na má so bre o
Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne ra das por
Par te dos De pen den tes do Pes so al Di plo -
má ti co, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra -
do em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000.

Re la tor: Se na dor Iris Re zen de
Re la tor Ad Hoc Se na dor Luiz Otá vio
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I – Re la tó rio

Com apo io no art. 84, VIII, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, atra vés da Men-
sa gem nº956, de 13 de ju lho de 2000, sub me te à con si -
de ra ção do Con gres so Na ci o nal 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 do Pa na má so bre o Exer cí cio de Ati vi -
da des Re mu ne ra das por Par te dos De pen den tes do
Pes so al Di plo má ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e Téc ni -
co, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000.

Acom pa nha o ci ta do do cu men to a Expo si ção de
Mo ti vos nº 217, de 28 de ju nho de 2000, do Se nhor
Luiz Fe li pe Lam pre ia, en tão Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res.

Ao tra mi tar re gu lar men te pela Câ ma ra dos De-
pu ta dos, a ma té ria ob te ve, já na con di ção de Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 680-B, de 2000, a de vi da
apro va ção (fls. 13), após aná li se pe las suas co mis -
sões téc ni cas.

II – Aná li se

2. Como aci ma ex pos to, tra ta o pre sen te do
Acor do as si na do en tre o Bra sil e o Pa na má, ob je ti -
van do o Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne ra das por Par-
te dos De pen den tes do Pes so al Di plo má ti co, Con su lar,
Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do em Bra sí lia, em 10
de abril de 2000. Em sua ex po si ção de mo ti vos (fls. 9 a
10), o Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o -
res jus ti fi ca o sen ti do do ato in ter na ci o nal em evi dên cia,
as se me lha do “aos as si na dos com qua se duas de ze nas 
de pa í ses des de 1987, como for ma de es ten der aos de-
pen den tes dos agen tes das Mis sões ofi ci a is a opor tu ni -
da de de tra ba lhar no ex te ri or, per mi tin do-lhes o en ri -
que ci men to de sua ex pe riên cia pro fis si o nal”. E com ple -
men ta o nos so en tão chan ce ler com a ob ser va ção ju di -
ci o sa de que “as no vas ge ra ções do ser vi ço ex te ri or
bra si le i ro re i vin di cam es pa ço pro fis si o nal pró prio para
seus de pen den tes – côn ju ges em es pe ci al – a fim de
pos si bi li tar-lhes o exer cí cio de ati vi da des ou tras que a
mera fun ção de acom pa nha men to do fun ci o ná rio trans-
fe ri do para o ex te ri or”.

3. O ato in ter na ci o nal sob co men to pre vê, to da via, 
que a au to ri za ção para o exer cí cio da re fe ri da ati vi da de
re mu ne ra da po de rá ser ne ga da “quan do o em pre ga -
dor for o Esta do acre di ta do, in clu si ve por meio de
suas au tar qui as, fun da ções, em pre sas pú bli cas e so-
ci e da des de eco no mia mis ta”, além de in clu í da tam-
bém, na ne ga ção re fe ri da, a hi pó te se de que ”a ati vi -
da de afe te a se gu ran ça na ci o nal“ (Arti go 1, 5, b).

4. A par te subs tan ti va do Acor do pros se gue com
os pro ce di men tos exi gi dos (Arti go 2), os qua is com-
pre en dem: pré via au to ri za ção de tra ba lho do Go ver -
no lo cal, re mu ne ra ção pre ten di da e ve ri fi ca ção ”se a

pes soa em ques tão se en qua dra nas ca te go ri as de fi -
ni das no pre sen te Acor do" e ob ser va dos “os dis po si ti -
vos in ter nos apli cá ve is”, para, en tão, ser in for ma da,
ofi ci al men te, à Emba i xa da do país acre di ta do.

5. As imu ni da des ci vil, ad mi nis tra ti va e pe nal fi-
cam sus pen sas, ir re vo ga vel men te, para os de pen -
den tes que exer çam ati vi da de re mu ne ra da nos ter-
mos do Acor do (Arti go 3), os qua is de ve rão cum prir,
por ou tro lado, as obri ga ções tri bu tá ri as e pre vi den -
ciá ri as de cor ren tes do seu exer cí cio (Arti go 4).

6. No que con cer ne à par te ad je ti va do Acor do –
en tra da em vi gor, fe i tu ra, emen das e de nún cia (Arti go 
5), es tão em con for mi da de com a es pé cie tra ta da.

III – Voto

7. Em vir tu de do ex pos to, so mos pela apro va ção 
do tex to do Acor do em evi dên cia, for ma li za do en tre o
Bra sil e o Pa na má, nos ter mos do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 367, de 2001 (PDC nº 680, de 2000, na
ori gem).

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Jef-
fer son Pé res, Pre si den te – Iris Re zen de, Re la tor –
José Co e lho – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Ber nar do
Ca bral –  Luiz Otá vio, Re la tor Ad Hoc – Tião Vi a na
– Ro ber to Sa tur ni no – Lú dio Co e lho – Ma u ro Mi-
ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 84.** Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den -

te da Re pú bli ca:
....................................................................................

VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter -
na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o nal.
....................................................................................

PARECER Nº 115, 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 da
Câ ma ra nº 93, de 2001 (nº 3.260/97, na
Casa de Ori gem)  que al te ra o in ci so I do
art. 28 da Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de
1994, que dis põe so bre o Esta tu to da
Advo ca cia e a Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil – OAB.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça
Re la tor ad hoc: Ro meu Tuma
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I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 93, de 2001, tem
como ob je ti vo al te rar a re da ção do in ci so I do art. 28 da
Lei nº 8.906/94, que dis põe so bre o Esta tu to da Advo ca -
cia e a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – OAB.

A re da ção atu al do dis po si ti vo re fe ri do veda o
exer cí cio da ad vo ca cia, mes mo em ca u sa pró pria, pe-
los que ocu pem as fun ções de che fe de Po der Exe cu -
ti vo e de mem bro de Mesa do Po der Le gis la ti vo, al-
can çan do, ain da, os res pec ti vos subs ti tu tos le ga is.

O art. 1º da pro po si ção pre ten de re ti rar des sa
ve da ção os mem bros de Mesa de Câ ma ra Mu ni ci pal
que não se si tue em Ca pi tal de Esta do.

Por seu tur no, o art. 2º da pro po si ção es ta tui a
vi gên cia da Lei que se quer apro var a par tir da data da
sua pu bli ca ção.

Não há emen das apre sen ta das.
É o Re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di -
ci da de e re gi men ta li da de da pro po si ção sob exa me e,
tam bém, so bre o seu mé ri to, uma vez que se tra ta de
ma té ria ati nen te a ve da ções apli cá ve is a agen tes po-
lí ti cos.

A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê lei dis pon do so bre
o exer cí cio da ad vo ca cia (art. 133).

Ade ma is, a Lei Ma i or es ta be le ce a com pe tên cia
pri va ti va da União para le gis lar so bre ma té ria re fe ren -
te ao exer cí cio de pro fis sões (art. 22, XVI), bem como,
pre ce i tua que cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca le gis lar so bre to-
das as ma té ri as da com pe tên cia da União (art. 48).

Por ou tro lado, cabe a esta Casa re ver pro je to
de lei que teve a sua tra mi ta ção ini ci a da na Câ ma ra
dos De pu ta dos (art. 65)

Des sa for ma, no que diz res pe i to à cons ti tu ci o -
na li da de do Pro je to de Lei de que se tra ta, o nos so
en ten di men to é o de que nada obs ta a sua li vre tra mi -
ta ção nes ta Casa. E, igual men te, se gun do nos pa re -
ce, es tão aten di dos os re qui si tos de ju ri di ci da de e re-
gi men ta li da de.

No que res pe i ta ao mé ri to, en ten de mos as sim.
A nor ma do in ci so I do art. 28 do Esta tu to da

Advo ca cia é ge né ri ca e não tra ta de ex ce ções, apli-
can do-se, pois, a to dos aque les que exer cem a ati vi -
da de de che fe do Po der Exe cu ti vo (Pre si den te da Re-
pú bli ca, Go ver na do res e Pre fe i tos) e a to dos os mem-
bros de Mesa do Po der Le gis la ti vo (ou seja, a to dos
os mem bros de Mesa do Se na do Fe de ral, da Câ ma ra

dos De pu ta dos, de Assem bléia Le gis la ti va, de Câ ma -
ra Mu ni ci pal e da Câ ma ra Le gis la ti va), bem como aos
seus subs ti tu tos.

Qu an to a es ses úl ti mos, cre mos que a Lei se re-
fe re ao Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, aos Vice-Go-
ver na do res e aos Vice-Pre fe i tos, uma vez que, a ri gor, 
subs ti tu to even tu al de mem bro de Mesa de Casa le-
gis la ti va é ou tro mem bro des se co le gi a do.

Por ou tro lado, a nova re da ção pro pos ta es pe ci -
fi ca os mem bros do Po der Exe cu ti vo que não po dem
exer cer a ad vo ca cia em ne nhu ma hi pó te se, vale di-
zer, o che fe do Po der Exe cu ti vo fe de ral, o de Po der
Exe cu ti vo es ta du al e o de Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal.

Ade ma is, ar ro la os mem bros de Mesa de ór gão
do Po der Le gis la ti vo que, da mes ma for ma, são de-
cla ra dos in com pa tí ve is com a ad vo ca cia, ou seja, os
mem bros de Mesa do Po der Le gis la ti vo fe de ral, os de
Mesa do Po der Le gis la ti vo es ta du al, os de Mesa da
Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral e os de Mesa
de Câ ma ra dos Mu ni cí pi os de Ca pi ta is.

No que diz res pe i to aos che fes de Po der Exe cu -
ti vo, não está re la ci o na do o che fe do Po der Exe cu ti vo
do Dis tri to Fe de ral. Não obs tan te, pa re ce-nos cer to
que tal omis são se ori gi nou em lap so de re da ção,
pois não cons ta ra zão para tan to.

De qual quer sor te, es ta mos apre sen tan do
emen da para re pa rar esse lap so de re da ção, com o
fim de aper fe i ço ar o tex to do Pro je to.

De ou tra par te, não es tão re la ci o na dos, os
mem bros de Mesa de Câ ma ra Mu ni ci pal dos Mu ni cí -
pi os que não se jam sede de Ca pi tal de Esta do, es tan -
do si tu a da em tal omis são a mu dan ça com re la ção à
si tu a ção atu al.

As ra zões para a mu dan ça pro pos ta está nas
Jus ti fi ca ti vas dos dois Pro je tos de Lei ori gi na dos na
Câ ma ra dos De pu ta dos, ane xa dos ao Pro ces sa do,
e que ins pi ra ram o tex to que aca bou sen do apro va -
do na que la Casa e que ora exa mi na mos.

Com efe i to, na Jus ti fi ca ção do Pro je to de Lei
no 3.260/97, o seu Au tor, De pu ta do Síl vio Tor res, ar-
gu men ta va no sen ti do de que “não se deve apli car
aos mi lha res de Mu ni cí pi os bra si le i ros – qua se to-
dos de di mi nu ta po pu la ção e par cos re cur sos – as
mes mas re gras res tri ti vas con ce bi das para as Ca-
sas Le gis la ti vas da União, dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral...".

Ou tros sim, a Se nho ra De pu ta da Zu la iê Co bra
jus ti fi cou o seu Pro je to de Lei nº 719/99, con cor dan -
do com o De pu ta do Síl vio Tor res em ter mos ge ra is,
mas dis sen tin do par ci al men te, ao pro por que a hi pó -
te se de in com pa ti bi li da de em ques tão fos se afas ta -
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da nos ca sos dos Mu ni cí pi os com até cen to e cin-
qüen ta mil ha bi tan tes, sen do, pois, man ti da quan to
aos Mu ni cí pi os com po pu la ção su pe ri or.

Já o re la tor da ma té ria op tou pelo re tor no ao
tex to da an ti ga Lei do Esta tu to da Advo ca cia (Lei nº
4.215/63) que de ter mi na va a apli ca ção da in com pa -
ti bi li da de de que tra ta mos aqui ape nas para os Mu-
ni cí pi os que se jam sede de Ca pi tal de Esta do, pro-
pos ta que foi apro va da e que ora esta Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia apre cia.

De nos sa par te, en ten de mos que di fe ren ci a -
ção como a que ora se pro põe en con tra base cons ti -
tu ci o nal à me di da que a Lei Ma i or pre vê que aos Ve-
re a do res se apli ca rão pro i bi ções e in com pa ti bi li da -
des si mi la res às dos par la men ta res fe de ra is e es ta -
du a is, no que cou ber (art. 29, IX). Tal ex pres são im-
pli ca o re co nhe ci men to de que ha ve rá si tu a ções em
que di fe ren ças de fato jus ti fi ca rão di fe ren ças de di-
re i tos e o caso da pro i bi ção do exer cí cio da ad vo ca -
cia para os mem bros de Mesa de Casa Le gis la ti va
pa re ce-nos con fi gu rar uma des sas hi pó te ses em
que se deve fa zer dis tin ções.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 93, de 2001, e, no mé ri to, pela sua
apro va ção, com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1-CCJ

Da-se ao art. 10 do Pro je to a re da ção se guin te:

”Art. 1º ..................................................
..............................................................
Art. 28....................................................
I – che fe do Po der Exe cu ti vo fe de ral,

es ta du al, mu ni ci pal e do Dis tri to Fe de ral, e
mem bros de Mesa de ór gão do Po der Le gis -
la ti vo fe de ral, es ta du al, do Dis tri to Fe de ral e
de Mu ni cí pio-sede de Ca pi tal de Esta-
do.”(NR)

Sala da Co mis são, 6 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor
ad hoc – Anto nio Car los Jú ni or – José Agri pi no – 
Fran ce li no Pe re i ra – Wal deck Orne las – Osmar
Dias – Ro ber to Re quião – Bel lo Par ga – José
Edu ar do Du tra – Jef fer son Pe res – João Alber to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
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. 29. O Mu ni cí pio re ger-se-á por lei or gâ ni ca,

vo ta da em dois tur nos, com o in ters tí cio mí ni mo de
dez dias, e apro va da por dois ter ços dos mem bros da
Câ ma ra Mu ni ci pal, que a pro mul ga rá, aten di dos os
prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta Cons ti tu i ção, na Cons-
ti tu i ção do res pec ti vo Esta do e os se guin tes pre ce i -
tos:

....................................................................................
IX – pro i bi ções e in com pa ti bi li da des, no exer cí -

cio da ve re an ça, si mi la res, no que cou ber, ao dis pos -
to nes ta Cons ti tu i ção para os mem bros do Con gres so 
Na ci o nal e, na Cons ti tu i ção do res pec ti vo Esta do,
para os mem bros da Assem bléia Le gis la ti va.

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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;
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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;

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 11-9-01:

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car-
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 11-9-01:

XI – cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos
da ad mi nis tra ção pú bli ca;

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.

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I."
....................................................................................

Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.
....................................................................................

Art. 133. O ad vo ga do é in dis pen sá vel à ad mi nis -
tra ção da jus ti ça, sen do in vi o lá vel por seus atos e ma ni -
fes ta ções no exer cí cio da pro fis são, nos li mi tes da lei.
....................................................................................

LEI Nº 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963

Dis põe so bre o Esta tu to da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil.

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

PARECER Nº 116, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia, ao re e xa mi nar, em ra-
zão do Re que ri men to nº 31/2002, a Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio
o Se na dor Arlin do Por to, que cria os Tri-
bu na is Re gi o na is Fe de ra is da 6ª e 7ª Re-
giões. (Em re e xa me, nos ter mos do Re-
que ri men to nº 31, de 2002).

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Ten do como sig na tá rio ini ci al o ilus tre Se na dor
Arlin do Por to, a PEC em re fe rên cia, em sua ver são
ori gi nal, pre co ni za va, como ain da re gis tra a epí gra fe,
ape nas a cri a ção dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is
da 6ª e 7ª Re giões, o pri me i ro com sede em Cu ri ti ba e
ju ris di ção nos Esta dos do Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e
Mato Gros so do Sul, e o se gun do, com sede em Belo
Ho ri zon te e ju ris di ção nos Esta dos de Mi nas Ge ra is e
Espí ri to San to.

Com esse con te ú do e ex ten são, a ma té ria foi
apro va da por esta Co mis são na as sen ta da de 31 de
ou tu bro pas sa do, con for me Pa re cer nº 1.277, de
2001.

Re me ti da a Ple ná rio, fo ram-lhe ali ofe re ci das
duas emen das.

Com a Emen da nº 1, que teve como sig na tá ri os
ini ci a is os ilus tres Se na do res Pa u lo Sou to e Antô nio
Car los Jú ni or, pre co ni zou-se in clu ir na pro pos ta a cri-
a ção do TRF da 8ª Re gião, com sede em Sal va dor e
ju ris di ção nos Esta dos da Ba hia e Ser gi pe.

Já a Emen da nº 2, que tem como pri me i ro sig na -
tá rio o ilus tre Se na dor Pe dro Si mon, pre co ni za va a
per ma nên cia do Esta do de San ta Ca ta ri na na ju ris di -
ção do TRF da 4ª Re gião, com sede em Por to Ale gre,
sob o ar gu men to pri mor di al de que este úl ti mo Tri bu -
nal fi ca ria com sua ju ris di ção res tri ta ao Esta do do
Rio Gran de do Sul, o que lhe acar re ta ria pre vi sí vel e
in de se já vel oci o si da de.

Ao exa mi nar mos es sas duas emen das, ve ri fi ca -
mos, con for me con sig na mos em nos so re la tó rio, que
o mes mo fe nô me no apon ta do com res pe i to ao TRF
da 4ª Re gião ocor re ria com o TRF que tem sede no
Rio de Ja ne i ro, se man ti vés se mos, tal como pro pos to
no tex to ori gi nal, o Esta do do Espí ri to San to na ju ris di -
ção do TRF da 7ª Re gião.

A luz dos fa tos e ar gu men tos aci ma alu di dos,
pro pu se mos, com a aco lhi da des ta Co mis são (Pa re -
cer nº 1.464, de 2001), a apro va ção das duas co men -
ta das emen das nos ter mos da su be men da que en tão
ofe re ce mos.

Ve ri fi cou-se, en tão, a par tir da emis são do ci ta -
do pa re cer so bre as emen das de Ple ná rio, for te re sis -
tên cia à per ma nên cia do Esta do de San ta Ca ta ri na
na ju ris di ção do TRF da 4ª Re gião, com sede em Por-
to Ale gre, ca pi ta ne a da, so bre tu do, pe los ilus tres Se-
na do res Ge ral do Althoff e Ca sil do Mal da ner. Argu-
men tam aque les que re sis tem à alu di da per ma nên cia 
que, por ra zões de con te ú do in clu si ve so ci o e co nô mi -
co, é mu i to mais co e ren te e útil à po pu la ção in te res -
sa da de i xar-se o Esta do de San ta Ca ta ri na sob ju ris -
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di ção do novo TRF da 6ª Re gião, a ter sede em Cu ri ti -
ba, tal como na ver são ini ci al. Além dis so, no seu en-
ten der, o Esta do do Rio Gran de do Sul acu mu la ra-
zoá vel nú me ro de pro ces sos que ple na men te jus ti fi ca 
que o TRF se di a do em sua ca pi tal cu i de ape nas das
de man das de in te res se da que le gran de Esta do.

Pos te ri or men te, dis cu ti da a ma té ria em Ple ná -
rio, so bre vi e ram vá ri as ma ni fes ta ções de ilus tres re-
pre sen tan tes de Esta dos da Re gião Nor te, to dos fa-
vo rá ve is à cri a ção tam bém do TRF da 9ª Re gião, que,
con for me idéia ve i cu la da pelo Se na dor Tião Vi a na,
de ve rá ter sede em Ma na us e ju ris di ção nos Esta dos
do Ama zo nas, Acre, Ron dô nia, Pará, Ama pá e Ro ra i -
ma, as sen ta do, ain da, que os de ma is Esta dos da Re-
gião Nor te pre fe rem con ti nu ar na ju ris di ção a que atu-
al men te se en con tram sub me ti dos.

Daí, pre ci sa men te, o re e xa me ora a car go des ta 
Co mis são, re a li za do em aten ção ao Re que ri men to nº
31, de 2002, subs cri to pelo ilus tre Se na dor Tião Vi a -
na, com o in te gral apo io dos igual men te ilus tres Se-
na do res José Sar ney, Amir Lan do, Gil ber to Mes tri -
nho, Ro me ro Jucá e Luiz Otá vio.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

As ra zões que nor te i am a cri a ção dos TRFs da
6ª, 7ª e 8ª Re giões já nos pa re cem so be ja men te co-
nhe ci das dos ilus tres mem bros des ta Co mis são, de
sor te que nos dis pen sa mos de re pri sá-las nes ta as-
sen ta da.

Qu an to ao des lo ca men to do Esta do de San ta
Ca ta ri na para a ju ris di ção do TRF da 6ª Re gião, com
sede em Cu ri ti ba, pa re ce-nos opor tu no re gis trar que
não é nada inex pres si vo, re al men te, o nú me ro de de-
man das atu al men te em tra mi ta ção na área ge o grá fi -
ca que com pre en de a ju ris di ção do TRF com sede em
Por to Ale gre.

Com efe i to, se gun do mapa de pro ces sos em
tra mi ta ção cons tan te de ane xo à es pé cie em re e xa -
me, so men te no Esta do do Rio Gran de do Sul, a Jus ti -
ça Fe de ral de 1º Grau, até o fi nal do pri me i ro tri mes tre 
de 2001, acu mu la va 231.112 pro ces sos. Boa par te
des ses pro ces sos, ob vi a men te, irá de sa guar no TRF
da 4ª Re gião, que en tão já acu mu la va 109.868 fe i tos
ju di ci a is.

Já a Jus ti ça Fe de ral de 1º Grau nos Esta dos dos
Pa ra ná e San ta Ca ta ri na ti nha em tra mi ta ção, no
mes mo tri mes tre aci ma con si de ra do, res pec ti va men -
te, 179.858 e 84.390 pro ces sos.

Ou seja, so men te na pri me i ra ins tân cia, o Esta-
do do Rio Gran de do Sul acu mu la va 231.112 pro ces -

sos, algo re la ti va men te pró xi mo, for ço so é con vir, do
so ma tó rio de 264.248 fe i tos em tra mi ta ção, em igual
ins tân cia, nos Esta dos do Pa ra ná e San ta Ca ta ri na
em con jun to.

Em suma, os da dos es ta tís ti cos aci ma re gis tra -
dos são bas tan te elo qüen tes quan to à ques tão em
foco.

Com res pe i to à pre ten di da cri a ção do TRF da 9ª
Re gião, en ten de mos de bom al vi tre, para um me lhor
ju í zo so bre a ques tão que es pe ci fi ca men te mo ti va o
pre sen te re e xa me, tra zer à co la ção o cer ne da ar gu -
men ta ção que, se gun do as no tas ta qui grá fi cas re la ti -
vas ao en ca mi nha men to da vo ta ção do Re que ri men -
to nº 31, de 2002, in for mam o con ven ci men to da que -
les que afir mam a sua ne ces si da de.

A esse pro pó si to, ar gu men ta-se, fun da men tal -
men te, que “nós te mos uma si tu a ção atí pi ca na Ama-
zô nia Le gal, que é exa ta men te a au sên cia de Tri bu na -
is Re gi o na is Fe de ra is. To dos os pro ces sos que saem
da que la re gião têm que ir ape nas em um sen ti do: o do
Pri me i ro Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral. E te mos ma té ri as
tí pi cas, de li ca das e pró pri as da re gião, como cri mes
de nar co trá fi co e am bi en ta is, mu i to pre sen tes ali.
Esses cri mes, quan do de nun ci a dos pela ma gis tra tu ra 
fe de ral, caem em uma vala co mum e, em re gra, ocor-
re a pres cri ção e a im pu ni da de pas sa a ser for ta le ci da 
den tro dos Esta dos da Ama zô nia Le gal".

Os da dos es ta tís ti cos aci ma con sig na dos ple-
na men te ates tam, a nos so ver, a con ve niên cia de
des lo car-se o Esta do de San ta Ca ta ri na para o TRF
da 6ª Re gião, com sede em Cu ri ti ba.

Em ou tras pa la vras, re pu ta mos pou co pro vá vel
que o TRF da 4ª Re gião, dado o enor me acer to de
pro ces sos em tra mi ta ção no Esta do do Rio Gran de
do Sul, ve nha a con vi ver com a oci o si da de. Na ver da -
de, com a trans fe rên cia dos fe i tos em tra mi ta ção no
Esta do de San ta Ca ta ri na, ga nha rá, aci ma de tudo, o
ci da dão sul-ri o gran den se, que, as sim, pas sa rá a dis-
por de uma jus ti ça fe de ral bem mais ágil e efi ci en te.

Qu an to à pre ten di da cri a ção do TRF da 9ª Re-
gião, en ten de mos tra tar-se de algo que é ob je to de
con sen so tá ci to en tre pelo me nos a ma i o ria dos ilus-
tres mem bros des ta Câ ma ra Alta. Com esse sen ti do,
aliás, in ter pre ta mos a ma ni fes ta ção da ma i o ria do
Ple ná rio ao apo i ar o re que ri men to que mo ti vou o re e -
xa me que ora es ta mos a efe tu ar, de li be ra da men te
apro va do para esse fim.

Por ou tro lado, con si de ra mos de bom al vi tre, co-
lhen do a opor tu ni da de, não ape nas apri mo rar a téc ni -
ca de ela bo ra ção uti li za da pe los ilus tres au to res,
como tam bém ade quar o tex to da pro pos ta em re e xa -
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me à nova ex ten são e al can ce que ago ra se lhe pre-
ten de im pri mir, em es pe ci al para tam bém in se rir em
sua emen ta a cri a ção dos TRF da 8ª e da 9ª Re giões.

Fi nal men te, re pu ta mos tam bém con ve ni en te
su prim nir do tex to as su ge ri das re gras de com po si -
ção e es co lha dos mem bros dos TRF a se rem cri a -
dos, haja vis ta que o art. 107 da Cons ti tu i ção já con-
tem pla nor mas nes se sen ti do. Bas ta, por tan to, re me -
ter mos a dis ci pli na des sa ma té ria ao men ci o na do ar-
ti go da par te per ma nen te da lei fun da men tal. Do con-
trá rio, in cor re re mos, in clu si ve, no es ta be le ci men to de
al guns cri té ri os di fe ren ci a dos para os no vos Tri bu na -
is, o que ocor re rá, por exem plo, com a su ges tão de
cir cuns cre ver a es co lha de seus mem bros aos pro fis -
si o na is de cada res pec ti va re gião, o que o art. 107 em
co men to de for ma al gu ma im põe aos TRF já em fun-
ci o na men to.

III – Voto

Por todo o ex pos to, o nos so voto é no sen ti do da
apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
29, de 2001, nos se guin tes ter mos:

EMENDA Nº 3-CCJ
EMENDA (SUBSTITUTIVO – CCJ)

“PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2001

Cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is
da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Re giões.

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

Art. 1º O art. 27 do Ato das Dis po si ções Cons ti -
tu ci o na is Tran si tó ri as 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.

§ 12 Os Tri bu na is a que se re fe re o §
11 de ve rão ser ins ta la dos no pra zo de 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.

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

Sala das Re u niões, 6 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor –
Anto nio Car los Jú ni or – Íris Re zen de – Fran ce li no 
Pe re i ra – Ma ria do Car mo Alves – Luiz Otá vio –
Amir Lan do – Luiz Pon tes – Ro meu Tuma – Bel lo
Par ga – José Edu ar do Du tra – Jef fer son Pé res –
Lü cio Alcân ta ra – Ger son Ca ma ta – Ro me ro Juca
– Sér gio Ma cha do – João Alber to – Se bas tião Ro-
cha – Bfní cio Sam pa io – Jose Fo ga ça (Con trá rio) –
Artur da Ta vo la – Mar lu ce Pin to – Lú dio Co e lho –
Lind berg Cury – Ge ral do Can di do – Na bor Jú ni or
– Car los Pa tro cí nio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

....................................................................................
Art. 107. Os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is com-

pôem-se de, no mí ni mo, sete ju i 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 i zes fe-
de ra is com mais de cin co anos de exerc fcio, 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 i 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.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS

DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

REQUERIMENTO Nº 31, DE 2002

Adi a men to da vo ta ção para re e xa me 
de Co mis são.

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
II do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
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men to da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 29, de 2001, a fim de que seja re e xa mi na do
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Tião Vi a na – José Sar ney.

PARECER Nº 117, 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 409, de 1999, de au to ria do Se-
na dor Ma gui to Vi le la, que al te ra os arts.
126, 129 e 130 da Lei nº 7.210, de 11 de ju-
lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal -,
para per mi tir a re mi ção de pena por meio
do es tu do.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

O exa me a que ora se pro ce de nes ta Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia é di ri gi do a pro-
je to de lei que tem por es co po al te rar dis po si ti vos da
Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu -
ções Pe na is, para, no art. 126 des sa nor ma, de ter mi -
nar que o con de na do sob re gi me fe cha do ou
semi-aber to pos sa re mir, pelo tra ba lho ou pelo es tu -
do, par te do tem po de exe cu ção da pena (ca put), e
que a con ta gem do tem po de re mi ção seja de um dia
de pena (pri va ti va de li ber da de) por três dias de tra ba -
lho, ou de um dia de pena (pri va ti va de li ber da de) por
dois de es tu do (§ 1º).

Pela pro pos ta, o art. 126, no § 2º, pas sa a es ta -
be le cer que o pre so con ti nua a fru ir o be ne fí cio da re-
mi ção quan do a im pos si bi li da de de tra ba lhar ou es tu -
dar de cor re de aci den te. O § 4º, por sua vez, pre vê
que a re mi ção só é ad mi ti da para alu nos de cur sos re-
gu la res dos três gra us de en si no, ou de cur so pro fis si -
o na li zan te, que ob te nham ren di men to sa tis fa tó rio (§
5º), e que o la bor e o es tu do são ati vi da des in de pen -
den tes, por isso re a li zá ve is si mul ta ne a men te (§ 6º).

A nova re da ção pro pos ta para o art. 129 ins ti tui,
para a au to ri da de ad mi nis tra ti va, o de ver de men sal -
men te en ca mi nhar ao Ju í zo de Exe cu ção có pia do re-
gis to dos be ne fi ciá ri os da re mi ção em de cor rên cia do
es tu do ou tra ba lho.

Con so an te a pro po si ção, o art. 130 da Lei de
Exe cu ção Pe nal pas sa ria a pre ver a fal sa de cla ra ção,
para re mir a pena, como cri me de fal si da de ide o ló gi -
ca, pu ní vel na for ma do art. 299 do Có di go Pe nal.

A cláu su la de vi gên cia, con ti da no art. 2º do pro-
je to, a es ti pu la em co in ci dên cia com a data de pu bli -
ca ção, e o emi nen te au tor, ao jus ti fi car a pro pos ta, es-

cla re ce que o es tu do, de par com o tra ba lho, é fa tor de
re le vo para a re cu pe ra ção dos con de na dos.

Re gis tre-se, por fim, que de i xou de ser apon ta -
da nos §§ 4º, 5º e 6º, a se rem adi ta dos ao art. 126, a
ex pres são (AC), in di ca ti va de acrés ci mo des ses dis-
po si ti vos, con for me a mais re cen te ori en ta ção so bre a
ma té ria.

II – Aná li se

A re da ção do art. 126, ca put, em vi gor, con ce de 
a re mi ção ape nas na hi pó te se de tra ba lho. É opor tu -
na, por tan to, a al te ra ção pro pos ta, de que tam bém o
es tu do re gu lar seja com pu ta do para a mes ma fi na li -
da de. No que con cer ne ao § 1º, a pro pos ta mos tra-se
bas tan te mag nâ ni ma, mas não ir re al, ao pre ten der
que se con ver ta um dia da pena pri va ti va de li ber da de 
por dois dias de es tu do. Veja-se que a con ver são dos
dias de tra ba lho tem re la ção di fe ren ci a da: um dia de
pena, por três de tra ba lho e de um dia de pena por
dois de es tu do. Essa con di ção, po rém, ao con trá rio de
be ne fi ci ar gra ci o sa men te o pre so, será ca paz de es ti -
mu lar a sua re cu pe ra ção, por que a in ten ção do Esta-
do não é pri vá -lo da li ber da de, mas ha bi li tá-lo ao con-
ví vio so ci al e, para isso, ne nhu ma me di da su pe ra o
es tu do.

O § 2º do art. 126 des ti na-se tão-so men te a acom-
pa nhar a me di da pre ce den te, ou seja, o pre so im pos si -
bi li ta do de pros se guir no tra ba lho — e tam bém no es tu -
do — por aci den te, con ti nu a rá a be ne fi ci ar-se da re mi -
ção. Dois as pec tos res sal tam da exe ge se: o pri me i ro, da
per ti nên cia do vo cá bu lo pros se guir, in di ca ti vo de com-
pro mis so an te ri or do pre so; e o se gun do as pec to, as so -
ci a do ao vo cá bu lo aci den te, a di zer da in ter rup ção in vo -
lun tá ria, de cor ren te de caso for tu i to.

Ao art. 126 se ri am adi ta dos três pa rá gra fos, se-
guin tes ao § 3º, que se man te ria com a sua re da ção
atu al. O novo § 4º é de boa ori gem, pois con di ci o na a
re mi ção por es tu do a ma trí cu la em es ta be le ci men to
re gu lar, num dos três gra us de en si no, ou de cur so
téc ni co-pro fis si o na li zan te. Com isso, são afas ta dos
os cur sos de cur ta du ra ção, ou sem a re gu la ri da de
que con duz à dis ci pli na. Em ou tras pa la vras, a re mi -
ção se cons ti tui em fa vor a ser con ce di do pelo Esta do
em ra zão de com pro mis so bem de fi ni do. O § 5º tam-
bém é per ti nen te, por que exi ge mais que a mera fre-
qüên cia do con de na do ao cur so: é es sen ci al que
apre sen te efe ti vo apro ve i ta men to. Por fim, o § 6º pre-
vê que a re mi ção pode ser con ce di da em ra zão do es-
tu do e, si mul ta ne a men te, do tra ba lho re a li za do pelo
pre so. Ten do-se a re a bi li ta ção do pre so como fi na li da -
de pre cí pua do Esta do e da so ci e da de, não há mo ti vo
para re je i tar os me i os de al can çar esse re sul ta do.
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No art. 129, alar ga-se a pre vi são de que a au to -
ri da de ad mi nis tra ti va re me ta ao Ju í zo da Exe cu ção
có pia dos re gis tros dos con de na dos que es te jam tra-
ba lhan do, para in clu ir-se nes se rol os re gis tros dos
que es te jam es tu dan do. A me di da é cor re ta e ser ve à
har mo nia do tex to pre ce den te, so bre re mi ção.

Fi nal men te, o art. 130 é pro ce den te pela mes ma 
ra zão an te ri or de, ao lado do tra ba lho, es ta be le cer
que a fal sa de cla ra ção de es tu do re gu lar, para al can -
çar a re mi ção, cons ti tui cri me de fal si da de ide o ló gi ca.

III – Voto

Com es tas con si de ra ções, e após pro ce der aos
exa mes de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de, ma ni fes ta mo-nos pela Apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 409, de 1999.

Sala da Co mis são, 7 de no vem bro de 2001. –
Se bas tião Ro cha, Re la tor.

EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se ao ca put do art. 126 da Lei nº 7.210/84,
al te ra do pelo art. 1º do pro je to em epí gra fe, a se guin te 
re da ção:

“Art. 126. Res sal va dos os ca sos de cum pri men -
to in te gral de pena em re gi me fe cha do, por prá ti ca de
cri mes he di on dos, prá ti ca de tor tu ra, trá fi co ilí ci to de
en tor pe cen tes e dro gas afins e ter ro ris mo, o con de -
na do que cum pre pena em re gi me fe cha do ou
semi-aber to po de rá re mir, pelo tra ba lho ou pelo es tu -
do, par te do tem po de exe cu ção da pena.” (NR)

EMENDA Nº 2-CCJ

O Art. 129, da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de
1984, pas sa vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 129. A au to ri da de ad mi nis tra ti va en ca mi -
nha rá men sal men te ao Ju í zo da Exe cu ção có pia do
re gis tro de to dos os con de na dos que es te jam tra ba -
lhan do ou es tu dan do e dos dias de tra ba lho ou es tu do 
de cada um de les.”

Sala da Co mis são, 7 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Se bas tião Ro cha,
Re la tor – Ri car do San tos – Ma ria do Car mo San-
tos – Ro me ro Jucá – José Edu ar do Du tra – Ro-
meu Tuma – José Agri pi no – Osmar Dias – Anto-
nio Car los Jú ni or – Jef fer son Pé res – Artur da
Tá vo la – Mar lu ce Pin to.

Frag men tos das no tas ta qui grá fi cas da re u nião 
da CCJ, re fe ren tes à apre ci a ção do Pro je to de Lei
do Se na do nº 409, de 1999 (Pa re cer pro fe ri do so bre 
a Emen da.)

Pas sa-se à vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per-

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Item 6 da pa u ta, ter mi na ti vo, mas a Co mis são foi

unâ ni me.
Pas sa-se ao Item 8 da pa u ta.
Pa re cer unâ ni me da Sub co mis são. Re la tor: Se-

na dor Lú cio Alcân ta ra.
Em dis cus são.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per-

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do o Item 8.
De po is, vol ta re mos ao Item 5 da pa u ta.
O SR. SEBASTIAO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, pedi pre fe rên cia para o Item 4.
O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Mas

V. Exª terá, por que não hou ve una ni mi da de, mas só
es tou co lhen do os vo tos. No Item 4, não hou ve una ni -
mi da de. Hou ve um voto dis cor dan te.

Item 10 da pa u ta. Re la tor: Se na dor Amir Lan do.
Tem a con ver gên cia unâ ni me da Sub co mis são. Por-
tan to, se ne nhum dos Srs. Se na do res dis cor da rem,
co lo co em vo ta ção o Item 10.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo-
co/PT – SE) – Sr. Pre si den te, já ha via in for ma do a
V.Exª que, quan to ao Item 10, ha via re vis to a mi nha
po si ção. So li ci to vis ta.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Item
10. Con ce di da vis ta ao emi nen te Se na dor José Edu-
ar do Du tra.

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 (Ber nar do Ca bral) – Tem
V. Exª a pa la vra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Item 4 está sen do co lo ca do como mi nha dis-
cor dân cia?

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Não,
V. Exª con cor da.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Mas há um voto dis cor dan te, Sr. Pre si den te, quan to
ao Item 4?

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Há
um voto dis cor dan te do emi nen te Se na dor José Agri-
pi no, que se en con tra aqui.
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É ter mi na ti vo, Lei de Exe cu ção para per mi tir a
re mis são de pena por meio de es tu do, não tem o
apro vo de V. Exª

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Re for -
mu lo o voto.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) –
Então, pas sa-se ao Item 4, ter mi na ti vo. Há con ver -
gên cia.

Va mos à lis ta de vo ta ção no mi nal.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, como Re la tor, gos ta ria de usar da
pa la vra, por dois mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Tem
V. Exª a pa la vra.

O SR. SEBASTIAO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, o Se na dor José Edu ar do Du tra
apre sen tou uma emen da, so bre a qual não emi ti pa-
re cer, mas o faço ago ra, con cor dan do com o tex to
da emen da do Se na dor José Edu ar do Du tra.

A di fe ren ça é que o tex to ori gi nal do pro je to –
Item 4, pá gi na 259 – es ta be le ce que o con de na do
que cum pre a pena em re gi me fe cha do ou
semi-aber to de ve rá re mir pelo tra ba lho ou pelo es tu -
do – acres cen ta-se “ou pelo es tu do” – par te do tem-
po da exe cu ção da pena. O Se na dor José Edu ar do
Du tra quer de i xar ex plí ci to que es tão ex clu í dos des-
se be ne fí cio os ca sos de cri mes he di on dos, prá ti ca
de tor tu ra, trá fi co de en tor pe cen tes, dro gas afins e
ter ro ris mo. Assim, con cor do com a emen da.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer mais uma ob-
ser va ção quan to ao art. 129. O pro je to al te ra os arts.
126, 129 e 130 da Lei nº 7.210. Apre sen to uma
emen da de re da ção para acres cen tar “e de es tu do”
após a ex pres são “dos dias de tra ba lho”, no ca put
do art. 129. Hou ve mes mo uma fa lha de re da ção.
Como o pro je to pre vê, tra ba lho e es tu do, o ca put do
art. 129 fi ca ria da se guin te for ma: “A au to ri da de ad-
mi nis tra ti va en ca mi nha rá, men sal men te, ao ju í zo da
exe cu ção có pia do re gis tro de to dos os con de na dos
que es te jam tra ba lhan do ou es tu dan do e dos dias
de tra ba lho e de es tu do de cada um de les”. Por
quê?

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – V.
Exª, como Re la tor, está to man do a ini ci a ti va...

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Estou in se rin do a ex pres são “e de es tu dos”. O
pro je to pre vê a re mis são de pena pelo tra ba lho e
pelo es tu do, sen do que, pelo tra ba lho, são três dias

de tra ba lho para re mir um dia de pena; e, pelo es tu -
do, são dois dias de es tu do para re mir um dia de
pena. Isso tem que ser cons ta ta do pelo di re tor ad mi -
nis tra ti vo do ór gão pe nal.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Não
há di ver gên cia. Está aco lhi do.

Inda go aos emi nen tes Se na do res so bre a pos-
si bi li da de de, em vez de cha mar mos um por um, se-
guir mos a úl ti ma lis ta de vo ta ção no mi nal para o
Item 4 e suas emen das, a fim de ga nhar mos tem po.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não há pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) –
Apro va do o Item 4 e as emen das, as sim como o
Item 5, pe las mes mas cir cuns tân ci as, obe de ci da a
lis ta.

Fica apro va do tam bém o Item 6, por não ha ver
ab so lu ta men te dis cor dân cia al gu ma dos emi nen tes
Srs. Se na do res e por não ser ter mi na ti vo.

O Item 4 foi apro va do com a re for mu la ção do
emi nen te Se na dor.

Qu an to ao Item 7, foi con ce di da vis ta co le ti va.

O Item 8 foi apro va do.

Qu an to ao Item 9 não hou ve, por en quan to,
acor do.

Qu an to ao Item 10, foi con ce di da vis ta ao emi-
nen te Se na dor José Edu ar do Du tra.

Item 11, apro va do. O Re la tor ad hoc é o emi-
nen te Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

O Item 12 a Sub co mis são tam bém, por una ni mi -
da de, en ten deu que era con ver gen te. O Re la tor é o
Se na dor Osmar Dias. Não hou ve ne nhu ma di ver gên -
cia. Não fo ram ofe re ci das emen das na dis cus são em
tur no su ple men tar. O subs ti tu ti vo ao Item 12 já foi
apro va do, e não fo ram ofe re ci das emen das. Con se -
qüen te men te, como não fo ram ofe re ci das emen das no
tur no su ple men tar, o subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti -
va men te ado ta do, nos ter mos do art. 284 do Re gi men -
to Inter no. O Item 12 foi apro va do.

O Item 13 é idên ti co. Não ha ven do quem que i -
ra ma ni fes tar-se, está apro va do.

O Item 14 é ter mi na ti vo, e hou ve una ni mi da de
dos Srs. Se na do res que com põem a Co mis são so-
bre o ser vi ço de te le fo nia. Per gun to a V. Exªs se po-
de mos se guir o mes mo cri té rio da lis ta de vo ta ção
an te ri or.

Apro va do. Será re gis tra do.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 409, DE 1999
NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:

“Alte ra os arts. 126, 129 e 130 da Lei
nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de
Exe cu ção Pe nal -, para per mi tir a re mi ção 
de pena por meio de es tu do”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1ºOs arts. 126, 129 e 130 da Lei nº 7.210, de

11 de ju lho de 1984, pas sam a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 126. Res sal va dos os ca sos de
cum pri men to in te gral de pena em re gi me fe-
cha do, por prá ti ca de cri mes he di on dos,
prá ti ca de tor tu ra, trá fi co ilí ci to de en tor pe -
cen tes e dro gas afins e ter ro ris mo, o con de -
na do que cum pre pena em re gi me fe cha do
ou semi-aber to po de rá re mir, pelo tra ba lho
ou pelo es tu do, par te do tem po de exe cu ção 
da pena. (NR)

§ 1º A con ta gem do tem po para o fim
des te ar ti go será fe i ta à ra zão de um dia de
pena por três de tra ba lho, ou de um dia de
pena por dois de es tu do. (NR)

§ 2º O pre so im pos si bi li ta do de pros-
se guir no tra ba lho ou no es tu do, por aci den -
te, con ti nu a rá a be ne fi ci ar-se com a re mi -
ção. (NR)

§ 3º........................................................
§ 4º A re mi ção por es tu do so men te

será con ce di da ao con de na do re gu lar men te 
ma tri cu la do em es ta be le ci men to de en si no
de pri me i ro grau, de se gun do grau, de cur so 
téc ni co-pro fis si o na li zan te ou de ní vel su pe ri -
or.

§ 5º O tem po de es tu do de um pe río do 
es co lar não será com pu ta do para fins de re-
mi ção se o con de na do não lo grar apro va ção 
nes se pe río do.

§ 6º A re mi ção por tra ba lho e a re mi -
ção por es tu do são in de pen den tes e po dem
ser re a li za das si mul ta ne a men te.

..............................................................
Art. 129. A au to ri da de ad mi nis tra ti va

en ca mi nha rá men sal men te ao Ju í zo da Exe-
cu ção có pia do re gis tro de to dos os con de -
na dos que es te jam tra ba lhan do ou es tu dan -

do e dos dias de tra ba lho ou es tu do de cada
um de les. (NR)

Pa rá gra fo úni co. ....................................
Art. 130. Cons ti tui o cri me do art. 299

do Có di go Pe nal de cla rar ou ates tar fal sa -
men te pres ta ção de ser vi ços ou si tu a ção
es co lar de con de na do para o fim de ins tru ir
pe di do de re mi ção." (NR)

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

Sala da Co mis são, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te.

Ofí cio nº 7/02-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro 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 ,
esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do Pro je to
de Lei do Se na do nº 409 de 1999, de au to ria do Se na -
dor Ma gui to Vi le la que “Alte ra os arts. 126, 129 e 130
da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe-
cu ção Pe nal -, para per mi tir a re mi ção de pena por
meio de es tu do”.

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

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

Art. 299. Omi tir, em do cu men to pú bli co ou par ti -
cu lar, de cla ra ção que dele de via cons tar, ou nele in-
se rir ou fa zer in se rir de cla ra ção fal sa ou di ver sa da
que de via ser es cri ta, com o fim de pre ju di car di re i to,
cri ar obri ga ção ou al te rar a ver da de so bre fato ju ri di -
ca men te re le van te:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos, e
mul ta, se o do cu men to é pú bli co, e re clu são de 1 (um)
a 3 (três) anos, e mul ta, se o do cu men to é par ti cu lar.

Pa rá gra fo úni co. Se o agen te é fun ci o ná rio pú bli -
co, e co me te o cri me pre va le cen do-se do car go, ou se
a fal si fi ca ção ou al te ra ção é de as sen ta men to de re-
gis tro ci vil, au men ta-se a pena de sex ta par te.

Fal so re co nhe ci men to de fir ma ou le tra
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PARECER Nº 118, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 26, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

O no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da, com fun da -
men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com-
bi na do com o art. 216, I, do Re gi men to Inter no do Se-
na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001,
apre sen tou o Re que ri men to nº 26 de 2002, sob exa-
me, no qual so li ci ta ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Jus ti ça, as in for ma ções re la ti vas a ações ado ta das
pela Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co do Mi nis té rio da
Jus ti ça – SDE para co i bir su pos ta in fra ção à or dem
eco nô mi ca co me ti da no mer ca do de le i te em Go iás.

O ilus tre au tor da pro po si ção jus ti fi ca que em 31
de ou tu bro de 2001 foi en ca mi nha ao Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, o Re que ri men to nº 564, de 2001,
re la ti va men te ao se tor de pe cuá ria le i te i ra em Go iás.
Po rém o Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô -
mi ca – CADE co mu ni cou a ine xis tên cia de pro ces so
em tra mi ta ção en vol ven do aque le se tor e o en vio do
Re que ri men to à SDE vi san do à ado ção das pro vi dên -
ci as ne ces sá ri as para a in ves ti ga ção de pos sí vel in-
fra ção à or dem eco nô mi ca.

Pas sa dos mais de três me ses des de o en ca mi -
nha men to do men ci o na do Re que ri men to, qua se
nada foi fe i to para so lu ci o nar de fi ni ti va men te a ques-
tão, e por esta ra zão, o no bre pro po nen te en ten de
ser ne ces sá rio re i te rar a so li ci ta ção das in for ma -
ções, com o in tu i to de re pri mir prá ti cas an ti con cor -
rên ci a is.

Com base no art. 216, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, com bi na do com o art. 3º do Ato da Mesa nº
1, de 2001, com pe te à Mesa, de li be rar so bre a ma-
té ria.

II – Voto

Por en ten der que a pro po si ção em aná li se está
de acor do com o pre vis to no art. 49, X, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral que es ta be le ce como com pe tên cia ex clu -
si va do Con gres so Na ci o nal, fis ca li zar e con tro lar, di-
re ta men te, ou por qual quer de suas Ca sas, os atos do
Po der Exe cu ti vo, con clu í mos nos so Pa re cer re co -
men dan do a apro va ção do Re que ri men to nº 26, de
2002.

Sala de Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te –
Edi son Lo bão, Re la tor – Car los Wil son – Anto nio
Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can te.

PARECER Nº 119, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 27, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

Em pa u ta o Re que ri men to nº27, de 2002, de au-
to ria do no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, no qual so li -
ci ta ao Mi nis té rio de Esta do da Fa zen da, as se guin tes 
in for ma ções:

1. Qu a is Mu ni cí pi os re fi nan ci a ram dí vi -
das jun to ao Te sou ro Na ci o nal nos ter mos
da Me di da Pro vi só ria nº 2.185-35 ou edi-
ções an te ri o res, qual o va lor re fi nan ci a do
por cada Mu ni cí pio, data de as si na tu ra dos
con tra tos, nú me ro de pres ta ções ven ci das e
va lor to tal já pago

2. Qu a is Mu ni cí pi os uti li za ram a de du -
ção pre vis ta no art. 6º da Me di da Pro vi só ria, 
qual o va lor pre vis to das de du ções, o va lor
mé dio das pres ta ções pa gas em 2001 por
es tes Mu ni cí pi os e qual o per cen tu al de
com pro me ti men to da Re ce i ta Lí qui da Real
com o pa ga men to das pres ta ções de cor ren -
tes des ses fi nan ci a men tos, con si de ran do a
re tro ci ta da de du ção; e

3. Como se rão pa gos os va lo res de du -
zi dos nos ter mos do art. 6º da Me di da Pro vi -
só ria, e con si de ran do a Re ce i ta Lí qui da
Real de 2001, qual a pro je ção do va lor das
pres ta ções a se rem pa gas por es ses Mu ni -
cí pi os nos seis me ses se guin tes ao tér mi no
des sas de du ções.

O no bre pro po nen te es cla re ce que a Me di da
Pro vi só ria nº 2.185, que dis põe so bre cri té ri os para a
con so li da ção, as sun ção e re fi nan ci a men to, pela
União, da dí vi da dos Mu ni cí pi os, per mi tiu, em seu art.
6º, a de du ção do mon tan te de sem bol sa do pelo Mu ni -
cí pio, re la ti va men te ao ser vi ço das dí vi das jun to a ins-
ti tu i ções fi nan ce i ras, das pres ta ções de cor ren tes do
con tra to de re fi nan ci a men to. Po rém, a Me di da Pro vi -
só ria não es ta be le ce ex pli ci ta men te a for ma de pa ga -
men to des sas de du ções.

Sen do as sim, o pre sen te Re que ri men to ob je ti va 
ava li ar o im pac to do va lor das pres ta ções em de cor -
rên cia des ses pa ga men tos. 

Nos ter mos do art. 216, in ci so III, do Re gi men -
to Inter no, com bi na do com o art. 3º do Ato da Mesa
nº 1, de 2001, com pe te à Mesa, de ci dir so bre os Re-
que ri men tos.
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II – Voto

Enten de mos que as in for ma ções so li ci ta das na
pro po si ção em aná li se es tão em con so nân cia com o
dis pos to no art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, e
com o art. 216, I, do Re gi men to Inter no no Se na do
Fe de ral, que con si de ram ad mis sí ve is os re que ri men -
to para o es cla re ci men to de qual quer as sun to sub me -
ti do à apre ci a ção do Se na do Fe de ral ou ati nen te a
sua com pe tên cia fis ca li za do ra.

Por tan to, con si de ran do que tra ta-se de ma té ria
per ti nen te ao art. 52, in ci so VII, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, que de ter mi na como com pe tên cia pri va ti va do Se-
na do Fe de ral, dis por so bre os li mi tes glo ba is e con di -
ções para as ope ra ções de cré di to da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, e o dis-
pos to no art. 49, X, que de ter mi na como com pe tên cia
ex clu si va do Con gres so Na ci o nal, fis ca li zar e con tro -
lar, di re ta men te, ou por qual quer de suas Ca sas, os
atos do Po der Exe cu ti vo, so mos fa vo rá ve is à apro va -
ção do Re que ri men to nº 27, de 2002.

Sala de re u niões. – Ra mez Te bet, Pre si den te –
Edi son Lo bão, Re la tor – Car los Wil son – Anto nio
Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can te.

PARECER Nº 120, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 30, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

Em pa u ta o Re que ri men to nº 30, de 2002, de
au to ria do no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da, no qual so-
li ci ta ao Mi nis té rio de Esta do da Sa ú de, as se guin tes
in for ma ções:

1. va lo res fi xa dos no Orça men to da
União, para o ano de 2001, para o com ba te
à den gue no Esta do de Go iás;

2. va lo res em pe nha dos no Orça men to
de 2001, para o com ba te à den gue, no
Esta do de Go iás; e

3. va lo res efe ti va men te gas tos no com-
ba te à den gue, no Esta do de Go iás, em
2001, com suas res pec ti vas da tas de li be ra -
ção.

O au tor da pro po si ção, jus ti fi ca o Re que ri men to
em tela, por en ten der que hou ve uma evi den te pi o ra
do qua dro da den gue no Esta do de Go iás, sen do ne-
ces sá rio co nhe cer, por me no ri za da men te, os va lo res
cons tan tes no Orça men to da União, para o es ta do,
des ti na dos ao com ba te des ta en fer mi da de.

II – Voto

Con si de ran do que a pro po si ção em aná li se está
de acor do com o pre vis to no art. 49, X, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral que es ta be le ce como com pe tên cia ex clu -
si va do Con gres so Na ci o nal, fis ca li zar e con tro lar, di-
re ta men te, ou por qual quer de suas Ca sas, os atos do
Po der Exe cu ti vo, e que o art. 1º do Ato da Mesa nº I,
de 2001, com bi na do com o art. 216, I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, con si de ram ad mis sí ve is
os re que ri men tos que ver sem so bre as sun to per ti -
nen te com a com pe tên cia fis ca li za do ra do Se na do
Fe de ral, re co men da mos a apro va ção do Re que ri -
men to nº 30, de 2002.

Sala de Re u niões,  – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Edi son Lo bão, Re la tor – Car los Wil son – Anto nio 
Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti.

PARECER Nº 121, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 43, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 43, de 2002, de au to ria do
no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da, so li ci ta ao Mi nis té rio
de Esta do dos Trans por tes, as se guin tes in for ma -
ções, re la ti vas às ope ra ções de fis ca li za ção de trân si -
to efe tu a das com a uti li za ção de equi pa men tos re gis -
tra do res de ve lo ci da de na ro do via BR-060, tre cho
Bra sí lia — Go iâ nia, du ran te o ano de 2001:

1. re la ção dos equi pa men tos re gis tra -
do res de ve lo ci da de em ope ra ção no tre cho, 
in di ca da a res pec ti va lo ca li za ção e o tipo de
equi pa men to em pre ga do — bar re i ra ele trô -
ni ca fixa ou ra dar mó vel;

2. iden ti fi ca ção da(s) em pre sa(s) con-
tra ta da(s) para ins ta lar e ope rar os equi pa -
men tos re gis tra do res de ve lo ci da de (in for -
mar, in clu si ve, os no mes dos res pec ti vos só-
ci os pro pri e tá ri os);

3. con di ções con tra tu a is para re mu ne -
ra ção da(s) em pre sa(s) res pon sá vel(eis)
pela ope ra ção dos equi pa men tos (in for mar
o per cen tu al da ar re ca da ção de mul tas que
é des ti na do ao pres ta dor do ser vi ço); e

4. qua dro de mons tra ti vo das au tu a -
ções efe tu a das com base nos re gis tros for-
ne ci dos pe los equi pa men tos e da cor res -
pon den te ar re ca da ção em mul tas im pos tas
aos in fra to res (in for mar va lo res de sa gre ga -
dos por equi pa men to, fixo ou mó vel, e o to-
tal do tre cho).
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Em con for mi da de com o art. 238, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, a pro po si ção não apre-
sen ta uma jus ti fi ca ti va.

II – Voto

Con si de ra mos que a pro po si ção em aná li se
aten de os pre ce i tos nor ma ti vos per ti nen tes à ma té -
ria, cons tan tes no Re gi men to Inter no do Se na do Fe-
de ral, art. 216, e no Ato da Mesa nº 1, de 2001, por
ser de com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o -
nal, fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por qual-
quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo
(Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 49, X). Por esta ra zão so-
mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri men to nº 43,
de 2002.

Sala de Re u niões,  – Ra mez Te bet, Pre si den te 
– Edi son Lo bão, Re la tor – Car los Wil son – Anto-
nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti.

PARECER Nº 122, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 44, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 44, de 2002, de au to ria do
no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da, so li ci ta ao Mi nis tro
de Esta do das Mi nas e Ener gia in for ma ções so bre a
si tu a ção dos ní ve is de água do re ser va tó rio da Usi-
na Hi dre lé tri ca de Embor ca ção, ope ra da pe las Cen-
tra is Elé tri cas de Mi nas Ge ra is – CEMIG.

O ilus tre pro po nen te jus ti fi ca que tais in for ma -
ções se rão fun da men ta is para que o Se na do Fe de -
ral ana li se a di men são dos im pac tos da re du ção do
ní vel da que le re ser va tó rio so bre a eco no mia dos
mu ni cí pi os que o mar ge i am e que dele de pen dem
para as ati vi da des de tu ris mo e o re ce bi men to de
ro yal ti es so bre a ex plo ra ção de ener gia elé tri ca.

II – Voto

Con si de ran do que a pro po si ção em aná li se in-
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, es tan do, por tan to, de acor do com o Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da
Mesa nº1, de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do
Re que ri men to nº 44, de 2002.

Sala de Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Edson Lo bão, Re la tor – Car los Wil son – Anto-
nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti.

PARECER Nº 123, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 45, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Mo za ril do Ca val can ti re quer, 

seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça,
Dr. Aluy sio Nu nes Fer re i ra, in for ma ções da Fu nai, so-
bre as áre as in dí ge nas de mar ca das, ho mo lo ga das e
pre ten di das, bem como am pli a ção des sas áre as nos
Esta dos de Ro ra i ma, Ama zo nas e Pará.

A pro po si ção está de acor do com os dis po si ti vos
cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di dos de
in for ma ções e de re mes sa de do cu men tos pe las au to ri -
da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com as nor mas
de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de
2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 45, de 2002,
ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça.

Sala das Re u niões, de  de 2002. – Ra mez Te-
bet, Pre si den te – Car los Wil son, Re la tor – Mo za ril -
do Ca val can ti – Anto nio Car los Va la da res – Mar co
Ma ci el – Edi son Lo bão.

PARECER Nº 124, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 46, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 46, de 2002, de au to ria do
no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, so li ci ta ao Mi-
nis tro de Esta do Jus ti ça, in for ma ções so bre os va lo -
res pa gos à Fu nai pe los go ver nos dos Esta dos do
Ama zo nas e de Ro ra i ma, á tí tu lo de in de ni za ção pelo
as fal ta men to da BR-174, no tre cho da re ser va Wa i mi -
ri-Atro a ri.

Nos ter mos do art. 238, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, a pro po si ção não apre sen ta uma
jus ti fi ca ti va.

II – Voto

Con si de ran do que a pro po si ção em aná li se na
com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so Na ci o nal,
con for me dis pões o art. 49, X, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001,
so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri men to nº
46, de 2002.

Sala das Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Edson Lo bão, Re la tor – Car los Wil son – Anto nio
Car los Va la da res – Mar co Ma ci el – Edi son Lo bão .
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PARECER Nº 125, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 57, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son
O Se nhor Se na dor João Alber to Sou za re quer,

seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, Dr.
Bar jas Ne gres, in for ma ções so bre os de le ga dos e
agen tes da Po li cia Fe de ral que se en con tram à dis po -
si ção do Mi nis té rio da Sa ú de, atu al men te, e os que fo-
ram re qui si ta dos nos úl ti mos qua tro anos, bem como
o pe río do em que lá es ti ve ram e a fi na li da de da re qui -
si ção, dis cri mi nan do-os no mi nal men te.

A pro po si ção está de acor do com os dis po si ti -
vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di -
dos de in for ma ções e de re mes sa de do cu men tos pe-
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 57, de 2002, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Sa ú de.

Sala das Re u niões, de  de 2002. – Ra mez Te-
bet, Pre si den te – Car los Wil son, Re la tor.

PARECER Nº 126, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 58, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

O Se nhor Se na dor João Alber to Sou za re quer, 
seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça,
Dr. Aluy sio Nu nes Fer re i ra, in for ma ções so bre os
de le ga dos e agen tes da Po lí cia Fe de ral que se en-
con tram à dis po si ção do Mi nis té rio da Jus ti ça, atu al -
men te, e os que fo ram re qui si ta dos nos úl ti mos qua-
tro anos, bem como o pe río do em que lá es ti ve ram
e a fi na li da de da re qui si ção, dis cri mi nan do-os no mi -
nal men te.

A pro po si ção está de acor do com os dis po si ti -
vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di -
dos de in for ma ções e de re mes sa de do cu men tos pe-
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 58, de 2002, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Jus ti ça.

Sala das Re u niões, de  de 2002. – Ra mez Te-
bet, Pre si den te – Car los Wil son, Re la tor – Antô nio
Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can te – Edi son 
Lobão.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 93, de 2001 (nº 3.260/97, na
Casa de ori gem), que al te ra o in ci so I do art. 28 da Lei
nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis põe so bre o
Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil – OAB. (ati vi da des in com pa tí ve is com o exer cí -
cio da ad vo ca cia), cujo pa re cer foi lido an te ri or men te,
fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a
Mesa apro vou os Re que ri men tos nºs 26, 27, 30, 43,
44, 45, 46, 57 e 58, de 2002, de au to ria dos Se na do -
res Ma u ro Mi ran da, Edu ar do Su plicy, Mo za ril do Ca-
val can ti e João Alber to Sou za, so li ci tan do in for ma -
ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

OFÍCIO Nº 7/02–PRESIDÊNCIA – CCJ

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro 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 em
7-11-01, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 409 de 1999, de au to ria
do Se na dor Ma gui to Vi le la que “Alte ra os arts. 126,
129 e 130 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 –
Lei de Exe cu ção Pe nal -, para per mi tir a re mi ção de
pena por meio de es tu do”.

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.

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

OF. Nº 8/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 12 de mar ço 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, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
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esta Co mis são, em re u nião no dia 20 de fe ve re i ro de
2002, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 138, de 2001, que “al te ra a Lei nº
5.859, de 11 de de zem bro de 1972, para dis por so bre
a con ces são das fé ri as anu a is ao em pre ga do do més -
ti co”, de au to ria do Se na dor Osmar Dias. O Pro je to
teve o pra zo para re ce bi men to de emen das de 17 a
23 de agos to de 2001, ten do sido apre sen ta da uma
emen da de au to ria do Se na dor Sér gio Ma cha do. De-
sig na do re la tor o Se na dor Ade mir Andra de apre sen -
tou pa re cer con clu in do pela apro va ção do pro je to e
pela re je i ção da emen da. Co lo ca do em vo ta ção na re-
u nião de 20 de fe ve re i ro de 2002, o pro je to foi apro va -
do por una ni mi da de ten do com re la tor ad hoc o Se-
na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Aten ci o sa men te, Ro meu Tuma, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Com re fe rên cia a ex pe di en te lido an te ri or men -
te, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter-
mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica
aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção
de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa,
para que os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 409, de
1999, e 138, de 2001, 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, pro je tos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio 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 43, DE 2002

Esta be le ce na le gis la ção bra si le i ra a
cri a ção e re gu la men ta ção da pro fis -
são/ati vi da de de as tró lo go.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O exer cí cio da pro fis são de as tró lo go, no

ter ri tó rio na ci o nal, é re gu la do pela pre sen te lei.
Art. 2º Con si de ra-se as tró lo go, para efe i to des ta

lei, aque le que es ta be le ce ju í zos a par tir do es tu do
das con fi gu ra ções do Céu, cal cu lan do e ela bo ran do
car tas as tro ló gi cas.

Art 3º As atri bu i ções cons tan tes do ar ti go an te ri or
po de rão, tam bém, ser exer ci das por pes soa ju rí di ca.

Art. 4º O exer cí cio da pro fis são de as tró lo go
com pre en de;

I – Cál cu lo e ela bo ra ção de car tas as tro ló gi cas
de pes so as, en ti da des ju rí di cas e na ções uti li zan do
ta be las e grá fi cos do mo vi men to dos as tros para sa-

tis fa zer in da ga ções do pu bli co, ori en tan do os in te res -
sa dos.

II – A atu a ção em me i os de co mu ni ca ção que di-
vul guem o co nhe ci men to cor re la to à Astro lo gia.

III – A ela bo ra ção de pa re ce res as tro ló gi cos.
IV – A in di ca ção de ten dên ci as si tu a das em

qual quer es pa ço tem po ral para pes so as , en ti da des
ju rí di cas e na ções.

V – A aná li se da in ter-re la ção en tre car tas as tro -
ló gi cas na ava li a ção de re la ci o na men tos en tre pes so -
as, en ti da des ju rí di cas e na ções.

VI – A ele i ção de car tas as tro ló gi cas para pre ci -
sar mo men tos e lo ca is que pos sam aten der me lhor
ob je ti vos es pe cí fi cos, se jam pes so a is ou para en ti da -
des ju rí di cas.

Art 5º A pro fis são será de com pe tên cia pri va ti va
do as tró lo go quan do exer ci da;

I – Nas en ti da des que se ocu pem de ati vi da des
pró pri as do cam po da Astro lo gia.

II – Nas en ti da des pú bli cas, pri va das ou mis tas,
cu jas ati vi da des en vol vam ques tões do cam po de co-
nhe ci men to da as tro lo gia.

Pa rá gra fo úni co. Nes ses ca sos de ve rá ha ver as-
ses so ria obri ga tó ria do as tró lo go pro fis si o nal.

Art 6º Os pro fis si o na is de que tra ta o art 2º e 3º,
po de rão, ain da;

I – Di ri gir ser vi ços em ór gãos e es ta be le ci men -
tos pú bli cos ou par ti cu la res, ou as ses so rá-los tec ni -
ca men te;

II – Exer cer o ma gis té rio nas dis ci pli nas de for-
ma ção em qual quer ní vel de gra du a ção de acor do
com a lei 9.394/96 e os seus des do bra men tos , que
ins ti tu iu o con ce i to de di re tri zes cur ri cu la res por área
de en si no.

III – Su per vi si o nar pro fis si o na is e alu nos em tra-
ba lhos téc ni cos e prá ti cos.

IV – Atu ar na área de pes qui sas, pro mo ven do
es tu dos e es ta tís ti cas cor re la ci o nan do as con fi gu ra -
ções ce les tes com os even tos, e os in di ví du os. Estu-
dar e pes qui sar mo vi men tos e ci clos pla ne tá ri os em
sua in te ra ção com ten dên ci as co le ti vas.

Art. 7º O exer cí cio da ati vi da de de as tró lo go fica
as se gu ra da pre fe ren ci al men te;

I – Aos apro va dos na as so ci a ção de clas se lo cal 
ou da lo ca li da de mais pró xi ma, res pon sá vel pela ve ri -
fi ca ção da ha bi li ta ção.

II – Aos pro fis si o na is que até o iní cio da data da vi-
gên cia des ta lei, ha jam com pro va da men te exer ci do a
ati vi da de de as tró lo go por pra zo não in fe ri or a 3 anos.
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III – Aos pro fis si o na is que te nham cur sa do es-
co las e cur sos de for ma ção pro fis si o nal, de vi da men te 
re co nhe ci dos pela as so ci a ção de clas se lo cal e/ou
sa tis fe i tas as exi gên ci as da le gis la ção es pe ci fi ca da
Lei nº 9.394/96 e seus des do bra men tos, ou qual quer
ou tra le gis la ção que ve nha su ple men ta-la.

Art. 8º Os pro fis si o na is de que tra ta o pre sen te de-
cre to lei, di plo ma dos por es co las es tran ge i ras, po de rão, 
face com pro va ção, ob ter o re gis tro pro fis si o nal.

Art. 9º A fis ca li za ção pro fis si o nal de que tra ta
esta lei, con so an te o dis pos to no in ci so 2 do art 9 da
Lei nº 4.739 , de 15 de ju lho de 1965 , fi ca rá a car go:

I – Do mi nis té rio do tra ba lho, atra vés do re gis tro
nas res pec ti vas de le ga ci as re gi o na is do tra ba lho, e
pre vi dên cia so ci al e/ou.

II – Do sin di ca to, co o pe ra ti va, as so ci a ção – atra-
vés de car tão de iden ti fi ca ção.

Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses aci ma vi go ra rão
en quan to não for ins ta do o con se lho fe de ral de as tro -
lo gia e seus cor re la tos con se lhos re gi o na is.

Art. 10. O as tró lo go deve pro ce der de for ma a
con tri bu ir para o pres ti gio da clas se e da as tro lo gia.

I – O as tró lo go é res pon sá vel pe los atos que, no
exer cí cio pro fis si o nal, pra ti car como dolo e cul pa.

II – O as tró lo go se obri ga a cum prir os de ve res
con sig na dos no có di go de éti ca e dis ci pli na.

Art. 11. A jor na da nor mal de tra ba lho de que tra-
ta esta lei, terá a du ra ção de 6 ho ras diá ri as, com li mi -
ta ção de 30 ho ras se ma nals. o tra ba lho pres ta do
além das li mi ta ções es ti pu la das será con si de ra do ex-
tra or di ná rio apli can do-se a CLT.

Art. 12. Os in fra to res dos dis po si ti vos da pre sen -
te lei in cor re rão em mul ta de um a cin co sa lá ri os mí ni -
mos, apli ca da em do bro em cada re in ci dên cia, opo si -
ção a fis ca li za ção ou de sa ca to a au to ri da de.

Art. 13. Den tro de 180 dias, con ta dos da pu bli ca -
ção des te de cre to-lei, o pre si den te da re pu bli ca ba i -
xa ra de cre to , apro van do o re gu la men to que dis ci pli -
na rá a exe cu ção des te de cre to-lei.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pro pó si to des se pro je to de lei visa ins ti tu ir na
le gis la ção bra si le i ra a cri a ção da pro fis são/ati vi da de
de as tró lo go, ob je ti van do su prir duas li mi ta ções:

I – A fal ta de re gu la men ta ção ins ti tu ci o nal de um
cur rí cu lo mí ni mo, ou con for me de no mi na a lei atu al,
di re tri zes cur ri cu la res por área de en si no, jun to ao
Mec Re gi o nal e Fe de ral.

2 – O re co nhe ci men to que o es tu do de as tro lo -
gia de ve ria fi gu rar a ní vel de ter ce i ro grau, ou como
pós-gra du a ção, dou to ra do etc., em face de sua alta
es pe ci fi ci da de e de in ter pre ta ções que de man dam
am plo co nhe ci men to.

To da via a su pres são des sas de fi ciên ci as po de -
rá ser su ple men ta da com a ins ti tu i ção da lei, o au xí lio
dos sin di ca tos que co me çam a se for mar em vá ri os
es ta dos da fe de ra ção, o tra ba lho per sis ten te efe tu a do 
por as tró lo gos atu an tes e o re co nhe ci men to do pú bli -
co em ge ral.

Em ter mos de cri a ção des se pro je to, bus cou-se
pen sa men tos e ca rac te ri za ções de au to res li ga dos a
pra xis, man ten do-se o prag ma tis mo ine ren te a uma
con ce i tu a ção le gal.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Artur da Tá vo la.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 4.739, DE 15 DE JULHO DE 1965

Dis põe so bre o exer cí cio da pro fis são 
de es ta tís ti co e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o Con-
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:

Art. 1º É li vre o exer cí cio da pro fis são de es ta tís -
ti co, em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
....................................................................................

Art. 9º A fis ca li za ção do exer cí cio da pro fis são
de es ta tís ti co in cum be ao Con se lho Fe de ral de Esta-
tís ti ca e aos Con se lhos Re gi o na is de Esta tís ti ca que
fi cam cri a dos pela pre sen te lei.

§ 1º A com po si ção des tes Con se lhos, bem
como suas atri bu i ções, den tro da es fe ra das res pec ti -
vas ju ris di ções, será re gu la da pela for ma es ta be le ci -
da no art. 14 des ta lei, nos ter mos e con di ções já exis-
ten tes para os Con se lhos das de ma is pro fis sões de
ní vel uni ver si tá rio.

§ 2º Enquan to não en tra rem em fun ci o na men to
os Con se lhos pre vis tos nes te ar ti go a fis ca li za ção a
que o mes mo se re fe re in cum be ao Mi nis té rio do Tra-
ba lho e Pre vi dên cia So ci al.
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o Con-
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 44, DE 2002

De no mi na “Ro do via Go ver na dor Vir-
gí lio Tá vo ra” tre cho da ro do via BR-116.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ro do via Go ver na dor

Vir gí lio Tá vo ra” o tre cho da ro do via BR-116 que liga
a ci da de de For ta le za ao Mu ni cí pio de Pa ca jus, no
Esta do do Ce a rá.

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

Jus ti fi ca ção

Ao lon go de qua se qua ren ta anos de vida pú-
bli ca, o ilus tre ce a ren se Vir gí lio de Mo ra es Fer nan -
des Tá vo ra cons tru iu uma ex ten sa bi o gra fia, pa u ta -
da por no tá ve is ser vi ços pres ta dos ao Ce a rá, ao
Nor des te e ao Bra sil.

Enge nhe i ro, mi li tar, ad mi nis tra dor pú bli co, lí der 
po lí ti co e par la men tar. Estas são as múl ti plas fa ce -
tas de Vir gí lio Tá vo ra. Mo ti vo de or gu lho ce a ren se,
ob te ve tam bém o re co nhe ci men to da so ci e da de bra-
si le i ra e hoje tem seu nome ins cri to no rol das gran-
des per so na li da des que o Ce a rá co lo cou em po si -
ção de des ta que no ce ná rio na ci o nal.

Exer ceu, por duas ve zes, o man da to de go ver -
na dor do Esta do do Ce a rá (1963-1966 e
1978-1982). Os cha ma dos “pla nos de me tas” im pri -
mi ram à sua ad mi nis tra ção a mar ca de “go ver no
pla ne ja do”, ex pe riên cia pi o ne i ra que per mi tiu ala-
van car a eco no mia es ta du al e co lo car o Ce a rá de fi -
ni ti va men te na rota do de sen vol vi men to.

Foi res pon sá vel pela im plan ta ção de pro je tos
de alto im pac to so ci o e co nô mi co e gran de po der es-
tru tu ra dor. Mu i tos avan ços no cam po da in fra-es tru -
tu ra são atri bu í dos à sua te na ci da de, de ter mi na ção
e ex tra or di ná ria ca pa ci da de de tra ba lho, e fo ram de-
ci si vos para vi a bi li zar o pro gres so e a me lho ria da
qua li da de de vida da po pu la ção.

Gra ças à sua ini ci a ti va, a in dus tri a li za ção do
Esta do ex pe ri men tou gran de im pul so com a cri a ção
dos pri me i ros dis tri tos in dus tri a is. Espe ci al men te o
Dis tri to Indus tri al de Ca u ca ia re pre sen tou, à épo ca,
uma ver da de i ra re vo lu ção fren te aos mo de los vi gen -
tes. Tam bém le vam a mar ca in con fun dí vel do des-
cor ti no e do di na mis mo de Vir gí lio Tá vo ra a im plan -
ta ção do Por to do Mu cu ri pe; a ins ta la ção da pri me i -
ra si de rúr gi ca no Esta do, de pro pri e da de do Gru po
Ger dau; a im plan ta ção da li nha de trans mis são de
ener gia elé tri ca de Pa u lo Afon so para o Ce a rá; e a
ex pan são do sis te ma ro do viá rio e das te le co mu ni ca -

ções, além de ou tras re a li za ções não me nos im por -
tan tes.

Uma no tá vel ha bi li da de po lí ti ca le vou-o ao
Con gres so Na ci o nal, onde atu ou como de pu ta do fe-
de ral em três le gis la tu ras (1950-1954; 1954-1958; e
1966-1970), se guin do-se dois man da tos de se na dor 
(1971-1979 e 1983-1988). No úl ti mo man da to, que
não che gou a cum prir in te gral men te em vir tu de de
seu fa le ci men to, teve des ta ca da par ti ci pa ção na
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, como ti tu lar da
co mis são en car re ga da da sis te ma ti za ção dos tra ba -
lhos de ela bo ra ção da nova Cons ti tu i ção.

Vir gí lio Tá vo ra foi um in can sá vel de fen sor do
Nor des te. Com ba teu a po bre za, o atra so e as dis pa -
ri da des re gi o na is. Lu tou por uma po lí ti ca de de sen -
vol vi men to in te gra do e har mô ni co, ca paz de cons-
tru ir a na ção com que sem pre so nhou — me nos de-
si gual, mais jus ta e equi li bra da so ci al men te.

Os re gis tros bi o grá fi cos ofe re ci dos com pro vam 
que a ho me na gem pre ten di da é ple na men te jus ti fi -
ca da. Afi nal, nada mais per ti nen te e opor tu no que a
me mó ria de quem foi Go ver na dor do Ce a rá e Mi nis -
tro de Esta do de Vi a ção e Obras Pú bli cas fi que
imor ta li za da numa obra ro do viá ria de im por tân cia vi-
tal para o Esta do, como é a BR-116. Mais es pe ci fi -
ca men te, pre ten de-se que a de sig na ção re ca ia jus-
ta men te so bre o tre cho que liga For ta le za a Pa ca -
jus, cuja re cen te du pli ca ção faz sur gir uma “nova
BR-116", mais se gu ra, mo der na e ade qua da às ne-
ces si da des do trans por te ro do viá rio.

Espe ra mos, as sim, que a pro pos ta pos sa re ce -
ber dos ilus tres par la men ta res o apo io ne ces sá rio a
sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Lú-
cio Alcân ta ra.

(À Co mis são de Edu ca ção–de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 64, DE 2002

Re que re mos nos ter mos do art. 218 do Re gi -
men to Inter no, ma ni fes ta ções de pe sar da Casa, pelo
fa le ci men to do Sr. Luiz Car los Bar bo sa Les sa, es cri -
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tor, tra di ci o na lis ta e his to ri a dor ga ú cho, ocor ri do em
11 de mar ço, na ci da de de Ca ma quã/RS.

a) Inser ção em ata de voto de pro fun do pe sar;
b) Apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia, ao

Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul e à Assem-
bléia Le gis la ti va do Esta do.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Emí-
lia Fer nan des – Pe dro Si mon – José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer-
nan des, uma das au to ras do re que ri men to.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, te nho cer te za que as mi nhas ho me -
na gens re fle tem o sen ti men to do povo do Rio Gran de
do Sul e, em es pe ci al, dos Se na do res da nos sa Ban-
ca da ga ú cha.

É com pe sar que faço esta ho me na gem pós tu -
ma ao his to ri a dor, jor na lis ta, po e ta, mú si co, es cri tor,
tra di ci o na lis ta, na ti vis ta, fol clo ris ta e ad vo ga do ga ú -
cho Luiz Car los Bar bo sa Les sa, fa le ci do na úl ti ma se-
gun da-fe i ra, 11 de mar ço.

Bar bo sa Les sa, dono de men te e obra sem
igua is, mor reu aos 72 anos de ida de, em Ca ma quã
(RS), ví ti ma de cân cer de pul mão. Pas so ago ra a re-
lem brar um pou co da his tó ria des se ilus tre bra si le i ro.

Nas ci do em 13 de de zem bro de 1929, em uma
chá ca ra nas ime di a ções da his tó ri ca Vila de Pi ra ti ni,
ca pi tal Far rou pi lha, Bar bo sa Les sa apren deu as pri-
me i ras le tras e as qua tro ope ra ções ma te má ti cas
com a pró pria mãe, de vi do às di fi cul da des fi nan ce i ras 
para cur sar uma es co la re gu lar. Ao trans mu tar-se em
pro fes so ra, a mãe en si nou-lhe tam bém te o ria mu si -
cal, um pou co de pi a no e a no vi da de da épo ca: a da ti -
lo gra fia.

O es me ro des sa edu ca ção fa mi li ar pro du ziu
como re sul ta do um ado les cen te in qui e to e cri a ti vo,
que, aos 12 anos, no Gi ná sio de Pe lo tas, fun dou o jor-
nal O Gon za gue a no, para di vul gar con tos re gi o na is
ou de fun do his tó ri co, além de cri ar um con jun to mu si -
cal ba ti za do ”Os Mi nu a nos“ – mes mo nome de uma
das ve lhas tri bos in dí ge nas do Rio Gran de do Sul –,
que tam bém pre za va pelo re gi o na lis mo.

Bar bo sa Les sa fre qüen tou o se gun do grau no
tra di ci o nal Co lé gio Jú lio de Cas ti lhos, em Por to Ale-
gre. Ali, aos 16 anos de ida de, ele já co la bo ra va com
uma das prin ci pa is re vis tas bra si le i ras de cul tu ra da
épo ca – a Pro vín cia de São Pe dro – e ob te ve seu pri-
me i ro em pre go como re vi sor e re pór ter da Re vis ta do
Glo bo.

Um ano de po is, mu ni do de um ca der no de aula
para co le tar as si na tu ra de ou tros jo vens que se in te -
res sa vam pelo as sun to, par ti ci pou da 1ª Ron da Cri ou -
la/Se ma na Far rou pi lha e fun dou o pri me i ro Cen tro de
Tra di ções Ga ú chas – CTG, o ”35“.

Nes sa agre mi a ção, re to mou a pa i xão pela mú si -
ca re gi o nal e pas sou a cri ar suas pri me i ras can ções
como a to a da ”Ne gri nho do Pas to re io“, hoje um clás-
si co da mú si ca re gi o nal do nos so Esta do. Para quem
não co nhe ce a can ção, re gis tro que ela é ins pi ra da na
len da do jo vem es cra vo que, ao per der a tro pi lha de
ca va los do pa trão, acen de uma vela para a ma dri nha,
Nos sa Se nho ra, que en con tra os ani ma is per di dos.
Diz a len da que, quan do se per de al gu ma co i sa, bas-
ta acen der uma vela e pe dir ao Ne gri nho au xí lio para
en con trá-la. Na ver são de Bar bo sa Les sa, a his tó ria é
con ta da do pon to de vis ta do ho mem do cam po que
pre ci sa ir para a ci da de e pede ao Ne gri nho o re en -
con tro com suas ori gens, como fica re for ça do nos ver-
sos: “...Peço que de vol vas a que rên cia que per di. Traz
a mim o meu rin cão. Qu e ro ver o meu pago, res pi ran -
do a li ber da de que per di na que le dia que me em bre -
nhei na ci da de.”

Srªs e Srs. Se na do res, en tre os anos de 1950 e
1952, já for ma do ba cha rel pela Fa cul da de de Di re i to
de Por to Ale gre, Bar bo sa Les sa re a li zou o le van ta -
men to de res quí ci os de dan ça re gi o nal e pro du ziu a
re cri a ção de dan ças tra di ci o na lis tas. Os re sul ta dos
des sa pes qui sa, fe i ta em con jun to com o ami go Pa i -
xão Côr tes, ilus tre fi gu ra ga ú cha, fo ram a pu bli ca ção
do li vro di dá ti co Ma nu al de Dan ças Ga ú chas e o lan-
ça men to do ter ce i ro long-pla ying pro du zi do no Bra-
sil: ”Dan ças Ga ú chas“, gra va do pela can to ra pa u lis ta
Ine zi ta Bar ro so.

Foi por ini ci a ti va des se ho mem ím par que se
re a li zou, em 1954, na ci da de de San ta Ma ria, o pri-
me i ro Con gres so Tra di ci o na lis ta do Rio Gran de do
Sul. Nes sa opor tu ni da de, apre sen tou e viu apro va da 
a sua tese de base so ci o ló gi ca ”O Sen ti men to e o
Va lor do Tra di ci o na lis mo“, de fi ni do ra dos ob je ti vos
des se mo vi men to, sen do con se lhe i ro ho no rá rio do
Mo vi men to Tra di ci o na lis ta Bra si le i ro até o fim da
vida.

Em 1956, Bar bo sa Les sa mon tou um gru po de
te a tro para a apre sen ta ção de sua co mé dia mu si cal
Não te as sus ta, Za ca ria!, que di vul gou as dan ças e os
cos tu mes ga u ches cos por to das as re giões do Rio
Gran de, em Cu ri ti ba e em São Pa u lo. Na ca pi tal pa u -
lis ta, tam bém en vol veu-se em pro du ções para rá dio,
te le vi são, te a tro e ci ne ma, de ten do-se, por fim, na
área de pro pa gan da e re la ções pú bli cas.
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Bar bo sa Les sa re tor nou a Por to Ale gre em
1974, já como es pe ci a lis ta em Co mu ni ca ção So ci al.
Foi Se cre tá rio Esta du al de Cul tu ra e ide a li zou um
cen tro ofi ci al de cul tu ra aca dê mi ca, que veio a
pré-ina u gu rar, em 1983, a Casa de Cul tu ra Má rio Qu-
in ta na.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, lem brar Bar bo -
sa Les sa é re vi ver a cri an ça que so nha va em ser peão
de es te io, mas teve o so nho abor ta do pelo pai, que
lhe exi giu um di plo ma. É re cor dar um ho mem de in te li -
gên cia sem igual, que não se con ten tou me ra men te
em cum prir um de se jo pa ter no, mas foi além, pro du -
zin do, ao lon go de 50 anos de vida pro fis si o nal, 61 li-
vros, pe ças de te a tro, mú si cas e tex tos jor na lís ti cos. É
ho me na ge ar um bra si le i ro aman te da cul tu ra, que foi
pa tro no da 46ª Fe i ra do Li vro de Por to Ale gre, no ano
de 2000, e foi pre mi a do pela Aca de mia Bra si le i ra de
Le tras, em re co nhe ci men to à ex ce lên cia do ro man ce
Os Gu a xos. 

Até a sua mor te, Bar bo sa Les sa man ti nha no
Mu ni cí pio de Ca ma quã, in te ri or do Rio Gran de do
Sul, onde re si dia com a sua es po sa Nil za, uma pe-
que na re ser va eco ló gi ca, de di ca da à pro du ção ar te -
sa nal de erva-mate e plan tas me di ci na is.

Além de Nil za, Bar bo sa Les sa de i xa sa u do sos
os fi lhos Gu i lher me e Va lé ria. A to dos da fa mí lia, a
seus ami gos e pa ren tes, o meu abra ço so li dá rio.

De i xa tam bém uma sen sa ção de or fan da de no
Bra sil e, em es pe ci al, no Rio Gran de. To dos nós, ga ú -
chos e bra si le i ros, de ve mos mu i to a Bar bo sa Les sa.
Mes mo os que não es tão fa mi li a ri za dos com o va lor e
a im por tân cia do na ti vis mo e do tra di ci o na lis mo não
po dem fi car in di fe ren tes a sua con tri bu i ção ar tís ti ca e
cul tu ral.

O Bra sil per de um de seus gran des ex po en tes
in te lec tu a is; o Rio Gran de, um fi lho ze lo so e bra vo de-
fen sor de sua tra di ção e de seus va lo res. Des pe -
ço-me aqui, sim bo li ca men te, do ho mem Bar bo sa
Les sa, mas a me mó ria e a obra des se his to ri a dor, jor-
na lis ta, po e ta, mú si co, es cri tor, tra di ci o na lis ta, na ti vis -
ta, fol clo ris ta e ad vo ga do de vem ser pre ser va das
para a pos te ri da de e per ma ne cer como ins pi ra ção
para to dos nós.

Con cluo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
re ci tan do os ver sos da mú si ca Ne gri nho do Pas to re io, 
de au to ria de Luiz Car los Bar bo sa Les sa: 

”Ne gri nho do Pas to re io
Acen do essa vela para ti
E peço que me de vol vas
A que rên cia que per di
Ne gri nho do Pas to re io

Traz a mim o meu rin cão
Eu te acen do essa ve li nha
Nela está meu co ra ção
Qu e ro ver o meu pago
Co lo re a do de pi tan ga
Qu e ro ver a ga u chi nha
Brin can do na água da san ga
Qu e ro tro te ar nas co xi lhas
Res pi ran do a li ber da de
Que eu per di na que la dia
Que me em bre nhei na ci da de
Ne gri nho do Pas to re io
Traz a mim o meu rin cão
A ve li nha está que i man do
Aque cen do a tra di ção“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é a ho-
me na gem de quem está lon ge do pago e, sa u do sa -
men te, re co nhe ce e va lo ri za aque les que aju dam e
aju da ram a cons tru ir a his tó ria do nos so Esta do, o
Rio Gran de do Sul.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Mesa to ma rá to das as pro vi dên ci as para o
en ca mi nha men to do voto de pe sar re que ri do pe los
Srs. Se na do res do Rio Gran de do Sul.

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. GSMM 169/2002

Bra sí lia, 7 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te:
Te nho a hon ra de cum pri men tar a Vos sa Exce-

lên cia e, a se guir, co mu ni car o meu des li ga men to da
con di ção de Vice-Lí der do Go ver no nes ta Casa, pela
Ban ca da do PFL.

Apro ve i to a opor tu ni da de para agra de cer o apo-
io re ce bi do des ta Pre si dên cia, re a fir man do a mi nha
dis po si ção em con ti nu ar co la bo ran do com os tra ba -
lhos des ta Casa.

Qu e i ra ace i tar os pro tes tos da mais alta con si -
de ra ção – Se na dor Mo re i ra Men des.

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

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:
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Ofí cio nº 18/2002 – GLDPT

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que es tou in di -

can do o Se na dor Se bas tião Ro cha para com por a
Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi -
só ria nº 2.218, de 2001, que dis põe so bre a re mu ne -
ra ção dos mi li ta res do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro-
vi dên ci as, em subs ti tu i ção ao Se na dor José Edu ar do
Du tra.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Edu ar do Su plicy,
Lí der do PT e do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po
des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di en te da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã será de di ca -
do à en tre ga do Prê mio Mu lher Ci da dã Bert ha Lutz,
de acor do com o Re que ri men to nº 21, de 2002, da
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ) – 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 SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, ten do uma co mu ni -
ca ção bre ve e ur gen te a fa zer, peço a V. Exª que me
ins cre va na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel na pror ro ga ção da
Hora do Expe di en te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
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. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém peço a mi nha
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exªs se rão aten di dos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
Blo co, como mem bro do PDT na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, por cin co mi nu tos, de acor-
do com o art. 14, in ci so II, alí nea ”a“, do Re gi men to
Inter no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Como Lí der, 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, abor-
do um as sun to de in te res se da Casa, da Na ção, do
PDT e dos par ti dos que com põem o Blo co nes ta
Casa.

O tema de que vou tra tar, ações afir ma ti vas para
a po pu la ção afro-bra si le i ra, foi du ran te mu i to tem po
de ba ti do com mu i ta de ter mi na ção pelo PDT, que
sem pre teve o com pro mis so de lu tar pe las con di ções
de igual da de en tre os vá ri os seg men tos da po pu la -
ção bra si le i ra, es pe ci al men te nes sa ques tão ra ci al.
Um dos ex po en tes des sa luta, sem dú vi da al gu ma, foi
o Se na dor Abdi as Nas ci men to que, como De pu ta do
Fe de ral, apre sen tou pro je to de lei so bre quo tas para
a po pu la ção ne gra no nos so País.

Sr. Pre si den te, faço re fe rên cia ao Pro je to de Lei
nº 650, de 1999, do Se na dor José Sar ney, do qual sou
Re la tor. No de cor rer des ta tar de, es ta rei de vol ven do o
pro je to, de vi da men te re la ta do, à Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Des sa for ma, ama nhã
pela ma nhã, com o apo io do Pre si den te da que la Co-
mis são, Se na dor Ber nar do Ca bral, o re la tó rio po de rá
ser lido e, se pos sí vel, vo ta do até o dia 20. No dia 21,
co me mo ra-se o Dia Inter na ci o nal da Luta Con tra a
Dis cri mi na ção Ra ci al e, por tan to, se ria im por tan te
que o Se na do vo tas se esse pro je to, an tes dis so, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O pro je to, na sua ori gem, es ta be le ce quo tas de
20% para a po pu la ção ne gra in gres sar em uni ver si -
da des e em car gos pú bli cos. Fiz al gu mas mu dan ças
ape nas para apri mo rar o con te ú do e a for ma da pro-
pos ta e, por isso, es tou de vol ven do-a na for ma de um
subs ti tu ti vo. No en tan to, es sas al te ra ções não ti ram,
de ma ne i ra al gu ma, o mé ri to do pro je to do emi nen te
Se na dor José Sar ney, tan to que, es te ja eu onde es ti -
ver, fa rei sem pre ques tão de res sal tar que o seu au tor 
in te lec tu al e for mal é o Se na dor José Sar ney. Ape nas
fiz as mo di fi ca ções de vi das, que, pelo Re gi men to
Inter no, de vem cons tar de um subs ti tu ti vo. 

Den tre as mo di fi ca ções fe i tas, foi subs ti tu í da a
ex pres são ”po pu la ção ne gra“ por ”po pu la ção
afro-bra si le i ra“. Por que isso? Por que no pró prio tex to
cons ti tu ci o nal a ter mi no lo gia con sa gra da é ”afro-bra-
si le i ra“; o tex to re fe re-se à cul tu ra afro-bra si le i ra e não
à cul tu ra ne gra. Sen do apro va do o pro je to, es pe ro
que essa ex pres são tor ne-se nor ma ge ral para os de-
ma is pro je tos que tra ta rem des sa ques tão ra ci al. 
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Ou tra im por tan te mo di fi ca ção foi que es ten de -
mos as quo tas para o fi nan ci a men to a es tu dan tes ca-
ren tes e para a con ces são de bol sas de es tu do, com
base na lei do Fies. Além dis so, subs ti tu í mos a ques-
tão das quo tas por ações afir ma ti vas: cam pa nhas
edu ca ti vas, cam pa nhas in for ma ti vas do pró prio Po der 
Exe cu ti vo, re vi são do con te ú do dos li vros di dá ti cos e
a pre vi são de que os par ti dos po lí ti cos cri a rão me ca -
nis mos de in cen ti vo para a po pu la ção afro-bra si le i ra
ter par ti ci pa ção den tro dos par ti dos. Não es ta mos es-
ta be le cen do uma quo ta, mas os par ti dos de ve rão cri-
ar me ca nis mos para fa ci li tar a par ti ci pa ção da po pu -
la ção afro-bra si le i ra na po lí ti ca. 

Qu an to ao aces so, es ta mos man ten do a
auto-de cla ra ção, pre vis ta no pro je to ori gi nal do Se na -
dor José Sar ney, mas foi in clu í do um dis po si ti vo que
es ta be le ce a pos si bi li da de de o Go ver no, em re gu la -
men to, fi xar no vas exi gên ci as. Então, res sal va das no-
vas exi gên ci as em re gu la men to, pre va le ce a auto-de-
cla ra ção. E, para par ti ci par di re ta men te da quo ta,
além de se de cla rar afro-bra si le i ro, o can di da to terá
que se de cla rar de cor pre ta ou par da, apro ve i tan do
uma su ges tão do emi nen te Se na dor Ge ral do Cân di -
do.

Pro po nho tam bém que, por meio de re gu la men -
to, o Po der Exe cu ti vo es ta be le ça um re cor te ra ci al pa-
dro ni za do para a po pu la ção bra si le i ra, ou seja, de fi na
qua is são as co res que po dem ti pi fi car a po pu la ção
bra si le i ra, ten do em vis ta as suas ori gens. Se gun do o
meu subs ti tu ti vo, essa ti pi fi ca ção de ve rá tam bém
cons tar do as sen to de nas ci men to. Hoje, a po pu la ção
bra si le i ra nas ce sem cor e mor re com cor, por que o
as sen to de óbi to exi ge a in clu são de cor e o as sen to
de nas ci men to não exi ge a in clu são des se item. Esta-
mos, por tan to, pre ven do tam bém a in clu são do item
cor no as sen to de nas ci men to. 

Esta be le ce mos tam bém que, da qui para fren te,
o cen so do IBGE de ve rá se ba se ar num re cor te ra ci al
pa dro ni za do. O Go ver no terá o pra zo de seis me ses
para es tu dar o as sun to, que é o tem po pro pos to para
que a lei co me ce a vi go rar. E não que re mos isso em
de fi ni ti vo. A vi gên cia da lei será de cin qüen ta anos,
duas ge ra ções, tem po su fi ci en te para que es sas
gran des in jus ti ças se jam cor ri gi das. 

Sr. Pre si den te, tam bém foi in clu í do um item so-
bre li ci ta ção pú bli ca.

Assim sen do, a par tir de ama nhã, es pe ro que,
lido o re la tó rio na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – cer ta men te ha ve rá pe di do de vis ta pelo
con jun to dos Se na do res –, te nha mos con di ções de
vo tar o pro je to no dia 20, quar ta-fe i ra da pró xi ma se-

ma na, an tes por tan to do dia 21, Dia Inter na ci o nal da
Luta con tra a Dis cri mi na ção Ra ci al.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Pas sa mos à lis ta de ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos,

por ces são do Se na dor Ge ral do Melo.
S. Exª terá 20 mi nu tos para fa zer seu pro nun ci a -

men to.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, nes te iní cio de sé cu lo e mi lê nio, o
Bra sil tem vi tó ri as a co me mo rar na edu ca ção, como a
qua se uni ver sa li za ção do en si no fun da men tal, gran-
des pas sos na cor re ção da de fa sa gem ida de/sé rie
nes se ní vel de en si no e avan ços no aces so ao en si no
mé dio, en tre ou tras. Isso, em boa me di da, gra ças à
ação sis te má ti ca que o Mi nis té rio da Edu ca ção vem
de sen vol ven do ao lon go dos úl ti mos sete anos do Go-
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. 

A luta para al can çar es sas con quis tas tem nos
en si na do vá ri as li ções, em es pe ci al duas: 1) não se
pode lu tar só pela quan ti da de, mas tam bém e so bre -
tu do pela qua li da de do en si no; 2) cer tas ra í zes do in-
su ces so es co lar no en si no fun da men tal en con -
tram-se an tes dele – ex pli ca das prin ci pal men te pe las
de fi ciên ci as ou mes mo pela au sên cia de opor tu ni da -
des de aces so es co lar na in fân cia (na fa i xa etá ria de 0
a 6 anos) – quan do se for mam as con di ções para al-
can çar o apro ve i ta men to es co lar pos te ri or.

A pri me i ra li ção, cons ta ta da por tra ba lhos de
pes qui sa e de ava li a ção das po lí ti cas ado ta das, mos-
trou que o en si no fun da men tal, como tam bém o en si -
no mé dio, à me di da que se ex pan dia, não era acom-
pa nha do por pa drões ade qua dos de qua li da de, oca-
si o nan do me nor efi ciên cia na apli ca ção de re cur sos
pú bli cos, a des pe i to do es for ço em pre en di do pelo Po-
der Pú bli co, sob a co or de na ção do Mi nis té rio da Edu-
ca ção, no sen ti do de in cen ti var me lho ri as qua li ta ti vas
nos sis te mas de en si no. A re pro va ção e o aban do no
têm con tri bu í do para que haja um nú me ro de va gas
bem ma i or que o nú me ro de cri an ças. Ain da se gun do
os Cen sos De mo grá fi co e Esco lar de 2000, ha via, no
en si no fun da men tal re gu lar, 1,32 vaga por alu no ma-
tri cu la do. Ou seja, ape sar das pro vi dên ci as para cor-
re ção do flu xo es co lar – bus can do apro xi mar a ida de
da sé rie ade qua da na fa i xa dos 7 aos 14 anos – ain da
ha via 32% de va gas a mais que o ne ces sá rio, se as
cri an ças não re pe tis sem e não aban do nas sem os es-
tu dos. O fra cas so es co lar, ma ni fes to sob as for mas da
re pro va ção e do aban do no, re pre sen ta um ônus pe-
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sa do para to dos, tan to no en si no fun da men tal quan to
no mé dio. Por isso, bus car in can sa vel men te a qua li -
da de é mis são que con duz, tam bém, à eco no mia de
re cur sos.

A se gun da li ção se re fe re à edu ca ção in fan til,
vis ta mu i tas ve zes ape nas como um gas to de na tu re -
za as sis ten ci al. As úl ti mas ge ra ções de pes qui sas
evi den ci am que a edu ca ção in fan til de qua li da de, di-
re ci o na da a alu nos so ci al men te me nos pri vi le gi a dos,
tem efe i tos ex pres si vos so bre o apro ve i ta men to no
en si no fun da men tal. Des se modo, se bus ca mos o su-
ces so na edu ca ção com pul só ria, de 7 a 14 anos, pre-
ci sa mos se me ar an tes e já co lher re sul ta dos na fa i xa
etá ria dos 0 aos 6 anos. Essa se me a du ra traz, por tan -
to, o flo res ci men to em su ces si vas eta pas, de modo
que se tra ta não de as sis ten ci a lis mo, mas de in ves ti -
men to con cre to, com re tor no ga ran ti do. Isso é con di -
ci o na do, cla ro, a uma edu ca ção in fan til de qua li da de e
bem fo ca li za da so bre as po pu la ções de me nor ren da.
Um gru po de cri an ças sem ori en ta ção pe da gó gi ca di-
fi cil men te al can ça rá tais efe i tos. Por tan to, mais uma
vez, a luta pela quan ti da de deve es tar es tri ta men te
uni da à luta pela qua li da de. 

Esse é um gran de de sa fio para o Bra sil. As no-
vas pro je ções de mo grá fi cas in di cam uma re du ção da
po pu la ção de cri an ças, gra ças ao de clí nio da fe cun di -
da de e da na ta li da de so bre tu do nas ca ma das so ci al -
men te mais fa vo re ci das. Tais ten dên ci as apon tam
para o rumo de ou tros pa í ses que já efe tu a ram a tran-
si ção de mo grá fi ca, como Por tu gal, e que hoje fe cham 
gran de nú me ro de es co las e des li gam pro fes so res
das pri me i ras sé ri es do en si no obri ga tó rio. Do mes mo 
modo, a so ci e da de en ve lhe ce, au men tan do de ma ne -
i ra re le van te a par ti ci pa ção da ter ce i ra ida de, o que
tam bém con duz a no vos fo cos das po lí ti cas so ci a is e
eco nô mi cas. 

Ao mes mo tem po em que va mos ru man do para
esse ho ri zon te – sem po der des can sar so bre lou ros
–, en fren ta mos a no tó ria es cas sez de re cur sos para a
edu ca ção in fan til. Con si de ran do os Cen sos De mo -
grá fi co e Esco lar de 2000, ape nas 23,1% das cri an -
ças de 0 a 6 anos de ida de se en con tra vam ma tri cu la -
das em cre ches e pré-es co las. O rit mo de cres ci men -
to é len to ao se con si de rar a pré-es co la: em 1998,
36% das cri an ças na fa i xa etá ria de 4 a 6 anos en con -
tra vam-se aten di das. E esse nú me ro foi a 38% no ano
2000. A ex pan são tem sido ma i or, fe liz men te, nas Re-
giões de me nor de sen vol vi men to re la ti vo, o Nor te e o
Nor des te, apon tan do para a re la ção en tre a po bre za
e a ne ces si da de de edu ca ção in fan til.

Com efe i to, pela di fe ren ça de fe cun di da de e na-
ta li da de en tre as di ver sas ca ma das so ci a is, hoje o

gru po etá rio de até 6 anos de ida de é cons ti tu í do de
51% de cri an ças po bres, en quan to, que a mé dia, para
o País, da po pu la ção como um todo é de 34% de po-
bres, de acor do com o Pnad de 1999. A base da pi râ -
mi de po pu la ci o nal, por tan to o fu tu ro do País, é hoje
for ma da pela ma i o ria de pes so as em si tu a ção de po-
bre za. Assim, é ne ces sá rio evi tar o au men to da po pu -
la ção des pri vi le gi a da, com o sé rio viés ét ni co con tra a
po pu la ção não bran ca, evi den te men te. Não re a gir a
essa si tu a ção cor res pon de a hi po te car o fu tu ro da
Na ção, pois a po pu la ção mais jo vem, na me di da em
que ul tra pas sa a ida de de 6 anos – sem ter tido aces-
so à edu ca ção in fan til, com pro me ten do o seu de sem -
pe nho nos ní ve is pos te ri o res de en si no –, tor na-se
um gru po al ta men te vul ne rá vel a todo o cor te jo de pri-
va ções, abu sos, ne gli gên cia e ex plo ra ção da po bre -
za.

Em con tras te, o Bra sil as su miu em Jom ti en e,
so bre tu do, em Da car o com pro mis so de am pli ar a
me lho rar a qua li da de da edu ca ção pré-es co lar, como
um dos pon tos fun da men ta is da Edu ca ção para To-
dos. Co e ren te men te, o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção,
apro va do de po is de cu i da do sas ne go ci a ções, com a
par ti ci pa ção das for ças so ci a is e po lí ti cas, fi xou a
meta de 30% de aten di men to para a fa i xa de 0 a 3
anos em cre ches, no pe río do de cin co anos, e de 50%
em dez anos. No que se re fe re à edu ca ção pré-es co -
lar e à fa i xa de 4 a 6 anos de ida de, as me tas fo ram,
res pec ti va men te, de 60% e 80%. A efe ti va vi a bi li da de
fi nan ce i ra de al can çar tais me tas é, en tre tan to, mu i to
du vi do sa. Uma es ti ma ti va dá con ta de que o va lor dis-
po ní vel por alu no/ano só com re cur sos mu ni ci pa is,
sem o Fun def – já que a res pon sa bi li da de, cons ti tu ci -
o nal e le gal men te, é dos Mu ni cí pi os –, se ria, para a
mé dia bra si le i ra, de R$349/alu no/ano e, para a Re-
gião Nor des te, de R$156/alu no/ano, a pre ço de 1998,
ao fi nal da apli ca ção do Pla no Na ci o nal de Edu ca ção.

Com esse va lo res, só é pos sí vel um ar re me do
de edu ca ção in fan til. Para me re cer o nome de edu ca -
ção é pre ci so ins ta la ção ade qua da, pes so al qua li fi ca -
do, ob je ti vos edu ca ci o na is e cur rí cu lo per ti nen te. A
aná li se de de ze nas de pes qui sas, so bre tu do mais re-
cen tes, re a li za das nos cin co con ti nen tes, mos trou
que os efe i tos de lon go pra zo so bre o ren di men to es-
co lar, a re du ção dos ní ve is de re pro va ção, o au men to
do nú me ro de anos de es co la ri da de e a re du ção das
trans fe rên ci as para a edu ca ção es pe ci al são mu i to
ex pres si vos. Por tan to, apli car mais re cur sos na edu-
ca ção in fan til é eco no mi zá-los, mais adi an te, no en si -
no fun da men tal.

Esses efe i tos se de vem mais ao de sen vol vi men -
to das in te li gên ci as me di an te a edu ca ção in fan til do
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que à so ci a li za ção da cri an ça ou à atu a ção so bre os
pais. Por sua vez, os efe i tos em lon go pra zo são ma i o -
res quan do as cri an ças são per ten cen tes a gru pos
mais vul ne rá ve is e é me lhor a qua li da de da edu ca ção 
in fan til.

Os efe i tos re dis tri bu ti vos do Fun def são no tá ve -
is, per mi tin do ao en si no fun da men tal al can çar gran de 
avan ço. Mas é ine gá vel que ele in tro du ziu cer ta ri gi -
dez na alo ca ção de re cur sos, de i xan do 10% da re ce i -
ta de im pos tos dos Mu ni cí pi os para os pro je tos e ati vi -
da des de qual quer ní vel e mo da li da de de en si no e
edu ca ção que não seja o en si no fun da men tal re gu lar.
Ape sar dis so, 62% da ma trí cu la em cre ches, no ano
2000, si tu a va-se na de pen dên cia mu ni ci pal, e o mes-
mo ocor ria com 68% da pré-es co la.

Alguns Mu ni cí pi os têm de sen vol vi do tra ba lhos
ad mi rá ve is no cam po da edu ca ção in fan til, ge rin do a
es cas sez. Ou tros, de re ce i ta fis cal per ca pi ta mais
ele va da tam bém têm con se gui do êxi tos que não são
me no res, pois não bas ta con tar com re cur sos. É pre-
ci so sa ber uti li zá-los bem e ele ger os al vos cer tos. No
en tan to, a si tu a ção em ge ral é de ab so lu ta in su fi ciên -
cia de re cur sos. Com a vin cu la ção es tri ta dos re cur -
sos do Fun def ao en si no fun da men tal, cada Mu ni cí -
pio, que tem a mis são cons ti tu ci o nal de pro ver edu ca -
ção in fan til, dis põe da que le mí ni mo de 10% da re ce i ta 
de im pos tos para essa fa i xa e para ou tras ati vi da des.

Por isso mes mo, te nho en ca mi nha do di ver sas
pro po si ções le gis la ti vas que vi sam di re ta men te con-
tri bu ir para a re so lu ção des ses pro ble mas. A pri me i ra
re gu la men ta o re gi me cons ti tu ci o nal de co la bo ra ção,
que não foi por me no ri za do nem ope ra ci o na li za do sis-
te ma ti ca men te até hoje. Atri bu ir a edu ca ção in fan til
ao Mu ni cí pio, elo mais frá gil da Fe de ra ção, é sim ples.
Mas isso pres su põe as fun ções co or de na do ra, su ple -
ti va e re dis tri bu ti va, tan to dos Esta dos quan to da
União. É as sim que o Pro je to de Lei apre sen ta do por
mim visa es cla re cer e fa ci li tar os vín cu los e a me lhor
de li mi tar as áre as de re la ci o na men to, num sis te ma
com ple xo como o do Bra sil, que en vol ve três es fe ras
go ver na men ta is. Entre as suas pro vi dên ci as está a de
de ter mi nar a dis tri bu i ção aos Mu ni cí pi os de par te da
quo ta es ta du al do sa lá rio-edu ca ção em pro por ção ao
nú me ro de alu nos man ti dos. Atu al men te, a le gis la ção
não obri ga os Esta dos a fazê-lo.

Ou tra ini ci a ti va é o Pro je to de Lei que tor na obri-
ga tó ria a edu ca ção a par tir dos seis anos de ida de,
isto é, con ver te em com pul so ri e da de aqui lo que a Lei
de Di re tri zes e Ba ses, há cin co anos, es ta tu iu como
fa cul ta ti vo – e que vem se tor nan do prá ti ca em mu i tos
en tes fe de ra ti vos. Des sa for ma, há como le var à es co -
la as cri an ças que se en con tram ain da num mo men to

da vida mais pro pí cio à atu a ção das po lí ti cas pú bli -
cas.

A ter ce i ra pro po si ção é uma Pro pos ta de Emen-
da Cons ti tu ci o nal, de mi nha ini ci a ti va e de ou tros Srs.
Se na do res, al te ran do a des ti na ção do sa lá rio-edu ca -
ção, que pas sa a ser em fa vor tam bém da edu ca ção
in fan til pú bli ca e não só do en si no fun da men tal pú bli -
co. Ten do em vis ta as mu dan ças de mo grá fi cas in di ca -
das aci ma e a que da de ma trí cu las da 1ª a 4ª sé rie do
en si no fun da men tal re gu lar, a con tri bu i ção so ci al do
sa lá rio-edu ca ção já não pode ser vir ape nas ao seu
pro pó si to ori gi nal. Assim, mas sem se des vi ar do pro-
pó si to de be ne fi ci ar a edu ca ção obri ga tó ria, a sua
apli ca ção é am pli a da. Com isso, con tri bui-se para mi-
no rar a ca rên cia de re cur sos mu ni ci pa is, des de que, é
cla ro, os Esta dos re pas sem par te do sa lá rio-edu ca -
ção aos Mu ni cí pi os, de modo que es tes pos sam cum-
prir as suas com pe tên ci as cons ti tu ci o na is.

Por fim, para me lhor co nhe cer e su ge rir so lu -
ções con cre tas para essa pro ble má ti ca, a Co mis são
de Edu ca ção apro vou, na re u nião de hoje, a re a li za -
ção, nos dias 23 e 24 de abril pró xi mos, do sim pó sio
”Edu ca ção in fan til: cons tru in do o pre sen te“. Esse
even to tem três in te res ses prin ci pa is:

– Ana li sar os im pac tos da edu ca ção in fan til, à
luz de di ver sas ciên ci as hu ma nas;

– Exa mi nar a ques tão do fi nan ci a men to e al ter -
na ti vas para equa ci o nar as ques tões, in clu si ve su-
pos tos pon tos de con fli to da le gis la ção edu ca ci o nal
com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal; 

 – Co nhe cer ex pe riên ci as con cre tas de co la bo -
ra ção in ter go ver na men tal e de Mu ni cí pi os que têm
ge ri do re cur sos re la ti va men te es cas sos em fa vor da
edu ca ção in fan til.

O en con tro, a re a li zar-se no Au di tó rio Pe trô nio
Por tel la, tam bém con ta com o pa tro cí nio da Co mis -
são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to da Câ ma ra dos
De pu ta dos, da Unes co, do Mo vi men to Inter fó runs de
Edu ca ção Infan til do Bra sil e tam bém com o apo io do
Uni cef, do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de Edu-
ca ção, da União Na ci o nal dos Di ri gen tes Mu ni ci pa is
de Edu ca ção e da Uni ver si da de de Bra sí lia e do Mi-
nis té rio de Edu ca ção.

Esse con jun to de pro vi dên ci as, ne ces sá rio, mas
lon ge de ser su fi ci en te, pro cu ra ofe re cer so lu ções
para os pro ble mas que já se en con tram nos ho ri zon -
tes ime di a tos do País. Não po de mos nos de i xar sur-
pre en der por eles, mas an te ci pá-los, se pos sí vel, e
dar-lhes pron tas res pos tas quan do sur gem. Tra tan -
do-se da cri an ça, todo o in ves ti men to do pre sen te fru-
ti fi ca ago ra e no fu tu ro a cur to, mé dio e lon go pra zos.
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Por que, como dis se o po e ta Ka lil Gi bran, ”as al mas
das cri an ças mo ram na man são do ama nhã, que nós
não po de mos vi si tar nem mes mo em so nho“.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se-
ma na pas sa da, ocu pei esta tri bu na para de fen der os
pre fe i tos do Bra sil de uma acu sa ção fe i ta pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que de que eles se ri am os cul-
pa dos pela epi de mia de den gue que está ocor ren do
no Bra sil.

Antes eu já ha via tam bém aqui de fen di do os
pre fe i tos e as Câ ma ras Mu ni ci pa is bra si le i ras, mos-
tran do que, ao con trá rio do que que rem fa zer ver mu i -
tas au to ri da des do Po der Cen tral, os pro ble mas de
cor rup ção, de des vi os, en fim, de le são ao Erá rio pú-
bli co não es tão nos pe que nos Mu ni cí pi os.

Na sua edi ção de do min go pró xi mo pas sa do, o
Jor nal O Esta do de S.Pa u lo pu bli cou ma té ria in ti tu la -
da:

”Enxu ga men to de Câ ma ras Mu ni ci pa is vol ta ao
de ba te

De pu ta do Mar cos Cin tra, do PFL de São Pa u lo,
quer me nos ve re a do res e o cor te de gas tos até 2004“

Cre io que o mais in te res san te nes sa pro pos ta,
Sr. Pre si den te, é que, além de pre ten der di mi nu ir o
nú me ro de Ve re a do res – com o que con cor do nos ca-
sos de Câ ma ras que têm mu i tos Ve re a do res –, de
nove para sete e, mais gra ve, quer que os Ve re a do res
de Mu ni cí pi os com até vin te mil ha bi tan tes não per ce -
bam ne nhum tipo de sub sí dio.

Ora, Sr. Pre si den te, diz S. Exª que o tra ba lho de
um Ve re a dor em um Mu ni cí pio com até vin te mil ha bi -
tan tes de ve ria ser uma mis são ho no rí fi ca e o ti tu lar
não de ve ria re ce ber ne nhum tipo de pa ga men to por
isso.

Vale lem brar que, dos 5.507 Mu ni cí pi os bra si le i -
ros, 4.119 têm me nos de 20 mil ha bi tan tes. E es sas
Câ ma ras de Ve re a do res, em mé dia, re pre sen tam um
gas to de apro xi ma da men te R$700 por ha bi tan te em
cada Mu ni cí pio des ses.

Su ge ri ria ao De pu ta do que, em vez de sa cri fi car 
os pe que nos Mu ni cí pi os, onde mora a ma i o ria da po-
pu la ção bra si le i ra, S. Exª in ver tes se essa pro pos ta.
Ser Ve re a dor, por exem plo, no Mu ni cí pio de São Ga-
bri el da Ca cho e i ra, no Ama zo nas, ou em São João da
Ba li za, em Ro ra i ma, não é algo tão ho no rí fi co como,

por exem plo, ser Ve re a dor nas gran des ca pi ta is,
como São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro ou Belo Ho ri zon te.
Su gi ro, en tão, que in ver ta mos a pro pos ta. Nos Mu ni -
cí pi os ri cos, onde ser Ve re a dor é algo re al men te im-
por tan te, não ha ve ria sub sí di os para os ocu pan tes
des se car go; e, nos Mu ni cí pi os po bres, onde o pró prio 
sa lá rio do Ve re a dor já é uma fon te adu to ra, di ga mos
as sim, do de sen vol vi men to des ses Mu ni cí pi os, es ses 
con ti nu a ri am re ce ben do por vol ta de R$400, que é a
mé dia de sa lá ri os dos Ve re a do res nos Mu ni cí pi os
com até 20 mil ha bi tan tes.

É in te res san te ve ri fi car que um Par la men tar
che ga ao Con gres so Na ci o nal e pro põe me di das exa-
ta men te con tra a cé lu la da Na ção, que é o Mu ni cí pio –
e jus ta men te con tra os Mu ni cí pi os mais po bres. A
equa ção é in ver ti da de tal for ma que se pri vi le gi am
Câ ma ras como a de São Pa u lo, aon de as des pe sas
che gam a equi va ler qua se que à des pe sa da Câ ma ra
dos De pu ta dos, e quer se aca bar, por exem plo, com
Câ ma ras de Ve re a do res dos Mu ni cí pi os do in te ri or da
Ama zô nia, do Nor des te, do Cen tro-Oes te.

Eu que ria fa zer um ape lo ao De pu ta do Mar cos
Cin tra, de São Pa u lo, e ao De pu ta do Au gus to Nar des, 
do Pa ra ná, para que re ve jam essa po si ção e pro cu -
rem os da dos es ta tís ti cos para ver que re al men te os
pe que nos Mu ni cí pi os não são os ca u sa do res das
gran des des pe sas. Ao con trá rio, os pe que nos Mu ni cí -
pi os é que ga ran tem a in te gri da de da Na ção.

Po de ría mos fa zer uma ou tra pro pos ta ob je ti van -
do cor tar gas tos. Por exem plo, por que não cor ta mos
pela me ta de a re pre sen ta ção de De pu ta dos Fe de ra -
is? São Pa u lo, que tem 70, pas sa ria a ter 35; e o me-
nor Esta do, que tem oito, pas sa ria a ter qua tro. Ha ve -
ria, en tão, em vez de 513 De pu ta dos, a me ta de dis so,
o que re pre sen ta ria uma eco no mia sig ni fi ca ti va, por-
que, por mês, se ri am eco no mi za dos mais de R$3 mi-
lhões so men te com sa lá ri os, fora o gas to com as ses -
so ria etc.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa ze mos
esse pro tes to, por que se tra ta de mais uma me di da
con tra os Mu ni cí pi os pe que nos. É um ver da de i ro as-
sa que con tra a po pu la ção po bre des ses Mu ni cí pi os.
Obser vem que es tão in clu í dos na Lei de Res pon sa bi -
li da de Fis cal os li mi tes de gas tos do Po der Exe cu ti vo;
está tudo bem amar ra do, por tan to, um Mu ni cí pio não
pode pa gar mais do que está pre vis to em lei. E ago ra
sur ge essa pro pos ta, que con si de ro ab sur da, de fa zer 
com que os mais po bres fi quem cada vez mais po-
bres.

Em nome dos 4.119 Mu ni cí pi os bra si le i ros com
me nos de 20 mil ha bi tan tes, de i xo aqui re gis tra do o
meu pro tes to con tra a idéia dos dois De pu ta dos de
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sa cri fi car es ses po bres edis, que, na ver da de, são o
pri me i ro ba ten te, são aque les que mais so frem na po-
lí ti ca. É à casa do ve re a dor que o ele i tor acor re atrás
de tudo: de co mi da, do di nhe i ro para o ba ti za do, para
o en ter ro, para tudo!

Não se pode cons tru ir uma Na ção com ques-
tões eco no mé tri cas in ver ti das. 

Eu gos ta ria mu i to, re pi to, de de i xar como su ges -
tão para os dois De pu ta dos uma ou tra pro pos ta:
quem fos se ve re a dor de uma ca pi tal im por tan te como
São Pa u lo não re ce be ria nada, por que já é um car go
mu i to im por tan te ser ve re a dor de São Pa u lo; as sim
como ve re a dor do Rio de Ja ne i ro, de Belo Ho ri zon te,
en fim, des ses gran des cen tros, que re al men te são
es tru tu ras enor mes, pa gas à cus ta do con tri bu in te.

Sr. Pre si den te, nes te dia em que faço a de fe sa
das Câ ma ras de Ve re a do res, por tan to, da pri me i ra
ins tân cia do Po der Le gis la ti vo, gos ta ria de re gis trar a
pre sen ça, na Tri bu na de Hon ra do Se na do, do De pu -
ta do Se bas tião Sil va, do meu Esta do, que está aqui
para de fen der os in te res ses da bri o sa Po lí cia Mi li tar
do Esta do de Ro ra i ma, que tem uma si tu a ção di fe ren -
te da PM da ma i o ria dos Esta dos. Qu an do éra mos
Ter ri tó rio Fe de ral, ha via a Po lí cia Mi li tar do Ter ri tó rio
Fe de ral. Trans for ma dos em Esta do, con ti nu a mos
con tan do com esse con ti gen te de po li ci a is mais um
nú me ro de po li ci a is do novo Esta do. S. Exª está aqui
para ten tar cor ri gir al gu mas in jus ti ças que vêm sen do
co me ti das com os po li ci a is do ex-Ter ri tó rio de Ro ra i -
ma, como tam bém com os po li ci a is do ex-Ter ri tó rio do
Ama pá, equi pa ran do-os aos po li ci a is do Dis tri to Fe-
de ral.

Ama nhã, será ins ta la da a Co mis são que vai
ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 2.218, que tra ta des te
as sun to. Espe ro que lo gre mos êxi to, a fim de que os
po li ci a is dos ex-ter ri tó ri os, que são em nú me ro pe-
que no se com pa ra dos aos dos gran des Esta dos, re-
ce bam do Po der Exe cu ti vo Fe de ral a sim pa tia e a boa
von ta de para a re so lu ção do pro ble ma.

Ao fi na li zar, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de de i xar 
aqui re gis tra do mais uma vez, aos De pu ta dos de São
Pa u lo e do Pa ra ná, a idéia de in ver ter mos a pro pos ta
de cor te dos sa lá ri os dos ve re a do res das Câ ma ras
cu jas ci da des têm até 20 mil ha bi tan tes. Inver te ría -
mos e cor ta ría mos os gas tos das ma i o res e mais dis-
pen di o sas.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Be ní cio Sam pa io, por ces são do Se na dor
Val mir Ama ral, por vin te mi nu tos.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. ) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, re gis tro, nes te Ple ná rio, por ser
opor tu no, que, ama nhã, 13 de mar ço, pela ma nhã, o
Esta do do Pi a uí, numa gran de ce ri mô nia cí vi co-mi li -
tar, ho me na ge a rá os 179 anos da Ba ta lha do Je ni pa -
po.

Pre sen tes o Go ver na dor do Esta do, au to ri da des 
ju di ciá ri as, le gis la ti vas, mu ni ci pa is e ecle siás ti cas,
que fa rão a en tre ga da me da lha “He rói do Je ni pa po”
às per so na li da des que se fi ze ram me re ce do ras. Na
opor tu ni da de, se rão ho me na ge a dos o Alfe res Le o -
nar do Cas te lo Bran co com um bus to de bron ze e o
Se na dor Alber to Ta va res Sil va, por ha ver cons tru í do o
mo nu men to aos He róis da Inde pen dên cia do Bra sil
que que da ram em solo pi a u i en se, na ci da de de Cam-
po Ma i or, às mar gens do rio Je ni pa po, a 85 qui lô me -
tros de Te re si na.

A Gu ar ni ção Fe de ral do Pi a uí se fará pre sen te
com qua se 500 sol da dos e ofi ci a is do 25º Ba ta lhão de
Ca ça do res da 26ª Cir cuns cri ção do Ser vi ço Mi li tar e
do Ba ta lhão de Enge nha ria e Cons tru ção da ci da de
de Te re si na. 

Acres cen te-se, ao todo, par te do efe ti vo da Po lí -
cia Mi li tar do Pi a uí, con vi da dos, povo em ge ral e os
com po nen tes da en ce na ção te a tral da Fun da ção Cul-
tu ral, que re pre sen ta rá a ba ta lha cam pal, e se terá
idéia da pro por ção do even to que con gre ga rá mi lha -
res de pes so as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re gis tro
aqui o fato por en ten der ser de ver de jus ti ça ho me na -
ge ar aque les que, com sua de ter mi na ção e he ro ís mo, 
con so li da ram o ter ri tó rio bra si le i ro, sua in te gri da de
na ci o nal e a in de pen dên cia do Bra sil. 

Nos ou tros pa í ses, a in de pen dên cia se fez pre-
ce der de de mo ra dos con ci liá bu los, de me mo rá ve is
as sem bléi as. Foi sem pre ato co le ti vo, pen sa do, so li -
da men te do cu men ta do. 

A nos sa, nós a fi ze mos sim bo li ca men te, ro man -
ti ca men te, em 7 de se tem bro de1822, quan do o Prín-
ci pe Re gen te, Dom Pe dro, deu o fa mo so bra do às
mar gens do Ipi ran ga. Não é cor re to di zer que a nos sa
in de pen dên cia se fez num só dia, mas é lí ci to afir mar
que a sua ma ni fes ta ção ex te ri or, nes ta data, se liga
ao es ta do de exal ta ção dos es pí ri tos, tra ba lha dos
pela mís ti ca de li ber da de, con so li da da na es sên cia
de todo um povo.

Inte res se de to dos, sa cri fí cio de to dos, gló ria de
to dos, a in de pen dên cia do Nor des te im pres si o na so-
bre tu do pela for te par ti ci pa ção po pu lar, unin do os ho-

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  13 02075

MARÇO 2002156    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



mens das di fe ren tes ca ma das so ci a is num ob je ti vo
úni co, so fre ga men te al me ja do.

Seis me ses após o Gri to, de vi do à gran de ex ten -
são ter ri to ri al, à ca rên cia dos me i os de trans por te e,
con se qüen te men te, à pre ca ri e da de nas co mu ni ca -
ções, bem como à pres são da Co roa, o nor te do País
con ti nu a va sob o do mí nio de le a is por tu gue ses. O rei
de se ja va, a qual quer cus to, pre ser var como co lô nia
as re giões do Pará, Ma ra nhão e Pi a uí, ri cas em gado
bo vi no e pro du tos ex tra ti vis tas de gran de va lor. A pe-
cuá ria in te res sa va es tra té gi ca e eco no mi ca men te por
ser a base da co lo ni za ção loco-re gi o nal e ca paz de
su prir ou tras re giões bra si le i ras, in clu si ve o Sul.

Ou tro fa tor que es ti mu la va D. João VI era a pri vi -
le gi a da po si ção ge o grá fi ca em re la ção a Por tu gal,
que pro por ci o na ria van ta jo so in ter câm bio en tre os
con ti nen tes.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com esse
ob je ti vo, D. João VI no me ou para o car go de Go ver na -
dor das Armas da Pro vín cia do Pi a uí, Ca pi tal Oe i ras,
o ma jor por tu guês João José de Cu nha Fi dié, um dos
mais va lo ro sos e fiéis ho mens do seu exér ci to e de
sua in te i ra con fi an ça, para ga ran tir, pela for ça, o do-
mí nio por tu guês no Nor te do País. O mes mo é em-
pos sa do em Oe i ras no dia 9 de agos to de 1822. Qu a -
se um mês após, é pro cla ma da a in de pen dên cia. 

Em 19 de ou tu bro de 1992, hoje Dia do Pi a uí, um
gru po de pa tri o tas, ten do à fren te João Cân di do de
Deus e Sil va, Sim plí cio Dias da Sil va e o Alfe res Le o nar -
do de Car va lho Cas te lo Bran co, na Vila de São João de
Par na í ba, de cla ra sua ade são à ca u sa da in de pen dên -
cia e acla ma Dom Pe dro Impe ra dor do Bra sil.

Ao to mar ciên cia do fato, Fi dié, para su fo car o le-
van te, mar cha de Oe i ras a Par na í ba, por qua se 700
qui lô me tros.

Em 24 de no vem bro de 1822, che ga com as tro-
pas a Cam po Ma i or, que dão vi vas ao Rei cons ti tu ci o -
nal D. João VI, a toda a Casa de Bra gan ça e às Cor tes 
de Lis boa. Acam pa por tre ze dias e se gue, em 7 de
de zem bro, para Par na í ba. Acam pa em Pi ra cu ru ca e
che ga a Par na í ba em 18 de de zem bro do mes mo
ano, sem qual quer re sis tên cia.

A vila es ta va si ti a da sob a guar da do na vio de
guer ra D. Mi guel, vin do do Ma ra nhão com tro pas e ar-
ma men tos. Os lí de res da re vol ta ha vi am-se re fu gi an -
do em Gran ja, no Ce a rá, para se re or ga ni za rem.

Le o nar do de Car va lho Cas te lo Bran co re u niu
agru pa men to e mar chou rumo a Pi ra cu ru ca, en quan -
to Fran cis co de Mi ran da Osó rio se guia com ou tro con-
tin gen te para Cam po Ma i or.

Em Pi ra cu ru ca, ren de ram o con tin gen te de i xa -
do por Fi dié, pro cla man do a in de pen dên cia e acla-
man do D. Pe dro Impe ra dor, em 24 de ja ne i ro de 1823.
Si mul ta ne a men te, em Oe i ras, a Ca pi tal, na au sên cia
do Go ver na dor Fi dié, que se en con tra va em mis são
ofi ci al a Par na í ba, Ma no el de Sou sa Mar tins (fu tu ro
Vis con de da Par na í ba) pro cla ma a in de pen dên cia da
pro vín cia e as su me a pre si dên cia da Jun ta do Go ver -
no do Pi a uí.

Infor ma do do ocor ri do, Fi dié re gres sa em 28 de
fe ve re i ro, re u nin do sob seu co man do 1.100 ho mens
pre pa ra dos mi li tar men te e bem ar ma dos. Dis pu nha
de um ar se nal de onze pe ças de ar ti lha ria e bas tan te
mu ni ção do na vio de guer ra che ga do do Ma ra nhão.
Ali men ta va o pro pó si to de cas ti gar os re vo lu ci o ná ri os
de Oe i ras e aca bar de vez com os sim pa ti zan tes da
in de pen dên cia.

Le o nar do Cas te lo Bran co já ha via de i xa do Pi ra -
cu ru ca e che ga ra a Cam po Ma i or em 2 de fe ve re i ro,
onde ar ti cu la e pro cla ma a in de pen dên cia, dan do or-
dem de pri são ao pa dre, de ori gem por tu gue sa. Cer to 
de ha ver con so li da do o mo vi men to, de i xa a ci da de,
em 6 de fe ve re i ro, em di re ção a Espe ran ti na e, de po -
is, Bre jo dos Ana pu rus, no Esta do do Ma ra nhão. É
pre so em 1º de mar ço pelo co man dan te da vila, man-
da do para São Luís e de por ta do para Lis boa.

Em 12 de fe ve re i ro de 1922, che gam a Cam po
Ma i or os ca pi tães Luís Ro dri gues Cha ves e João da
Cos ta Ale crim, acom pa nha dos de gran de nú me ro de
vo lun tá ri os ce a ren ses, com a dis po si ção de lu ta rem
jun tos aos pi a u i en ses em prol da con so li da ção da in-
de pen dên cia. Ten tam pôr or dem na vila e exi gem a
ex pul são do Pa dre Ma no el de Almen dra, co la bo ra dor
por tu guês, acu sa do da de sor dem re i nan te.

O Go ver na dor da Pro vín cia de Oe i ras, Ma no el
de Sou sa Mar tins, no me ia Sim plí cio José da Sil va co-
man dan te in te ri no da vila, que pro mo ve atos de tor tu -
ra para ga ran tir o ri gor e a vol ta à nor ma li da de ad mi -
nis tra ti va.

O Ca pi tão José Ro dri gues Cha ves, jun ta men te
com o per nam bu ca no João da Cos ta Ale crim, es tra te -
gis ta e lí der po pu lar, re u niu mais de mil pi a u i en ses,
qui nhen tos ce a ren ses e mu i tos ma ra nhen ses, e for-
mou um ar re me do de exér ci to com mais de dois mil
ho mens, des pre pa ra dos mi li tar men te, ar ma dos de
es pa das, fo i ces, ma cha dos, fa cões, chu ços, en xa das
e ve lhas es pin gar das de es po le tas, mas per se gui do -
res do ide al de eman ci pa ção po lí ti ca.

Ha vi am sido in for ma dos de que Fi dié, egres so
de Par na í ba, es ta va pró xi mo de Cam po Ma i or e se di-
ri gia à Ca pi tal Oe i ras, ago ra go ver na da por Ma no el
de Sou sa Mar tins. Fi dié sa bia da re sis tên cia cam-
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po-ma i o ren se. Des co nhe cia o nú me ro de suas for ças, 
mas ti nha a con vic ção de que iria en fren tar ma tu tos,
sem dis ci pli na mi li tar, po rém dis pos tos a mor rer pela
in de pen dên cia.

O co man do bra si le i ro, para im pe dir a pas sa gem
de Fi dié para Oe i ras, co lo ca tro pas ma ra nhen ses em
Esta nha do, hoje União, e ce a ren ses em Mar vão, hoje
Cas te lo, ro tas al ter na ti vas dis tin tas de Cam po Ma i or.

No dia 12 de mar ço de 1823, os ba te do res in for -
ma ram que os por tu gue ses de Fi dié op ta ram pela
rota de Cam po Ma i or.

O co man do ten tou tra zer as tro pas de Mar vão e
Esta nha do, mas não hou ve tem po.

No dia 13 de mar ço, as tro pas da in de pen dên cia 
for ma ram, às mar gens do rio Je ni pa po, a duas lé guas 
da ci da de, para im pe dir a pro gres são do exér ci to de
Fi dié. O povo em ar mas era de sor ga ni za do, sem co-
man dos re gu la res, qua se em tu mul to, mas com o
des te mor e o he ro ís mo que as som bra va as hos tes
po de ro sas dos ad ver sá ri os.

No rio seco, raso e che io de mo fum ba is re sis -
ten tes à fal ta de chu vas, ini ci a ram um com ba te sem
es tra té gia. Sem por te mar ci al, de sa je i ta dos, ba ru -
lhen tos e in dis ci pli na dos mi li tar men te, dis per sa -
ram-se en tre as car na u be i ras. Uma le gião ter rí vel,
pela au dá cia, co ra gem e a ar den te cha ma de ide al e
in de pen dên cia, dará a vida pela sal va ção da pá tria.

Fi dié ul tra pas sa o rio, co lo ca-se en tre os com ba -
ten tes e a ci da de e cha ma-os para o com ba te, com a
ini ci a ti va da ofen si va. Eles acre di tam em vi o len tís si -
ma e de sor ga ni za da re a ção, ba se a da na ful mi nan te
su pe ri o ri da de nu mé ri ca. Envol vem-se em luta cor po a
cor po con tra o mo der no equi pa men to eu ro peu. A ar ti -
lha ria, co man da da pes so al men te por Fi dié, var re o
cam po em to das as di re ções.

Ini ci a da às 9 ho ras, ter mi na a ba ta lha às 14 ho-
ras, com mais de du zen tos mor tos e fe ri dos (há re la -
tos de mais de qua tro cen tos) e 542 des fi gu ra dos pri-
si o ne i ros do in ven cí vel Fi dié. Fo ram ses sen ta fe ri dos
e de ze no ve mor tos nas hos tes por tu gue sas. Embo ra
der ro ta dos, os va lo ro sos sol da dos bra si le i ros con se -
gui ram o seu ob je ti vo prin ci pal: im pe di ram a mar cha
de Fi dié para Oe i ras, pre ser van do a vi tó ria da re vo lu -
ção nes sa ca pi tal. Não há re la to de even to com ma i or
mag ni tu de nas lu tas pela in de pen dên cia.

Sur pre so pela pro por ção do com ba te em uma
pe que na vila como Cam po Ma i or, sem ma i o res res-
pon sa bi li da des pela ca u sa do Impé rio, ima gi na a res-
pos ta da ca pi tal Oe i ras e opta por re for mar seu pla no,
se guin do para o Esta nha do, ha ven do ul tra pas sa do o
rio Par na í ba e se gui do para Ca xi as, no Ma ra nhão.

Me ses de po is, ren deu-se em 31 de se tem bro, sen do
pre so por João da Cos ta Ale crim, man da do à Ba hia,
daí ao Rio de Ja ne i ro e de por ta do para Por tu gal.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no
Nor des te, mais par ti cu lar men te no Pi a uí, deu-se o
que era pos sí vel. O que, se ne ga do, te ria des fe i to a
uni da de na ci o nal.

Esse re la to his tó ri co é um pre i to de gra ti dão e
uma ho me na gem aos va lo ro sos cam po-ma i o ren ses,
mi nha ter ra por ado ção, guar diães da in te gri da de da
Na ção, que ama nhã se rão re ve ren ci a dos no meu
Esta do.

Eles, às mar gens do Je ni pa po, pela sua de ter -
mi na ção e co ra gem, con so li da ram o ter ri tó rio bra si le i -
ro e a in de pen dên cia do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no, para uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. 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, eu
gos ta ria de te cer al guns bre ves, po rém ina diá ve is, co-
men tá ri os a res pe i to de acon te ci men tos im por tan tes
ocor ri dos nes tes úl ti mos dias no ce ná rio da vida pú-
bli ca na ci o nal.

O pri me i ro de les re fe re-se às ma té ri as pu bli ca -
das pelo Jor nal O Glo bo a res pe i to de com por ta men -
tos ina ce i tá ve is de ju í zes fe de ra is do Rio de Ja ne i ro
que es tão sob sus pe i tas gra vís si mas de de li tos co me -
ti dos em con jun to com ad vo ga dos, apa ren tan do a
exis tên cia de uma ver da de i ra má fia no seio da Jus ti ça 
Fe de ral da que le Esta do. 

Sr. Pre si den te, são de nún ci as cho can tes, da
ma i or gra vi da de e que me re ce rão apu ra ção do Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça, con for me de cla ra ção do Mi-
nis tro Cos ta Le i te, tam bém es tar re ci do com os fa tos.

Sr. Pre si den te, os fa tos me le vam a te cer dois
bre ves co men tá ri os. Em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de
cum pri men tar os jor na lis tas do Jor nal O Glo bo, Chi-
co Otá vio, Ber nar do de La Peña e Re na to Gar cia, que
pro ce de ram às in ves ti ga ções com mi nú cia, apre sen -
tan do da dos de gran de ve ros si mi lhan ça e evi den ci an -
do um tra ba lho de es pí ri to pú bli co pro fun do, que me-
re ce lou vor, as sim como o pró prio jor nal como um
todo, pela ma té ria que vem pu bli can do nos úl ti mos
dias. Em se gun do, fa rei al gu mas in da ga ções a res pe i -
to des se con jun to de de nún ci as, da ma i or gra vi da de,
caso elas se jam re al men te con fir ma das: será que os
ju í zes fe de ra is do Rio de Ja ne i ro não sa bi am de nada
do que se pas sa va? O Po der Ju di ciá rio não sa bia de
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nada? O Mi nis té rio Pú bli co não sa bia de nada? Cus-
ta-me crer que tal fato fos se ig no ra do, ta ma nha a gra-
vi da de e tão fre qüen te a con ti nu i da de das sen ten ças
que – re pi to –, caso se jam com pro va das as de nún ci -
as, con fi gu ra ri am em de li to ex tre ma men te gra ve0.

Sr. Pre si den te, na me di da em que é di fí cil acre-
di tar que a Jus ti ça Fe de ral do Rio de Ja ne i ro não sa-
bia de nada, vol ta à ba i la, com mu i ta for ça, a ne ces si -
da de do cha ma do con tro le ex ter no so bre o Po der Ju-
di ciá rio, de fen di do pelo Pre si den te do Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça, Mi nis tro Cos ta Le i te, em pu bli ca ção
nas pá gi nas do jor nal O Glo bo de hoje.

Sr. Pre si den te, o ou tro fato a que eu gos ta ria de
me re fe rir, o qual me re ce bre ve, mas ina diá vel co-
men tá rio, diz res pe i to à de cla ra ção es pan to sa fe i ta
pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em
For ta le za, ao cri ti car du ra men te a ação do Fun do Mo-
ne tá rio Inter na ci o nal. Dis se Sua Exce lên cia que o
Fun do tem agi do, em re la ção à Amé ri ca La ti na, como
se os seus Pre si den tes fos sem anal fa be tos. Uma de-
cla ra ção ab so lu ta men te sur pre en den te que nos de i -
xa tam bém es tar re ci dos a pon to de fa zer mos a in da -
ga ção: será que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so só per ce beu isso ago ra? Aliás, essa crí ti ca
ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal vem sen do fe i ta há
anos por tan tos, e não só pela Opo si ção, in clu si ve por
pes so as li ga das ao Go ver no. No en tan to, só ago ra
Sua Exce lên cia, ao re ba ter tais crí ti cas, dan do su por -
te e apo io à sua equi pe eco nô mi ca, pa re cia – pelo
me nos – ig no rar essa ver são apre sen ta da à Na ção. É
cho can te, é es tar re ce dor que Sua Exce lên cia te nha
fe i to essa des co ber ta so men te ago ra e não há al guns
anos, ten do, in clu si ve, co lo ca do em prá ti ca tal po lí ti -
ca, com to das as exi gên ci as e im po si ções di ta das
pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Onde es ta va o
Pre si den te da Re pú bli ca? Ou Sua Exce lên cia não
per ce beu? Nes se caso, quem sabe, o Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal te ria ra zão para tra tar os Pre si den tes 
da Amé ri ca do Sul como se fos sem Pre si den tes anal-
fa be tos ou, pelo me nos, ce gos, por que não per ce bi -
am nada? Ou se per ce beu an tes, mas con ti nu ou pra-
ti can do e ce den do a to das as im po si ções do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, tam bém Sua Exce lên cia fica
em uma si tu a ção bas tan te cons tran ge do ra pe ran te à
Na ção! Afi nal de con tas, o que es ta va em jogo são
gran des in te res ses de toda a Na ção bra si le i ra e da
so be ra nia na ci o nal, que foi afe ta da du ra men te pela
ação do FMI.

Sr. Pre si den te, fica aqui a in da ga ção – cre io que
fe i ta por to dos os bra si le i ros: se Sua Exce lên cia sa-
bia, por que con ti nu ou pra ti can do a po lí ti ca im pos ta
pelo FMI? Se não sa bia, o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci -

o nal te ria ra zão em tra tar os di ri gen tes da Amé ri ca do
Sul des ta for ma.

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

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a cri se da se gu ran ça pú bli ca e, por ex ten -
são, o au men to da vi o lên cia ur ba na che ga ram a um
ní vel in su por tá vel. Os re sul ta dos da re cen te pes qui sa 
re a li za da pelo Insti tu to Da ta Fo lha, en tre os dias 20 e
21 de fe ve re i ro, não de i xam mar gem de dú vi da: para
21% dos en tre vis ta dos, a vi o lên cia é, hoje, o prin ci pal
pro ble ma na ci o nal. Per de ape nas para o fan tas ma do
de sem pre go, com 32% na lis ta das afli ções dos bra si -
le i ros. Há al guns anos, se gun do re por ta gem do Jor-
nal Fo lha de S.Pa u lo, do dia 10 de mar ço úl ti mo, a
pre o cu pa ção com a vi o lên cia per dia para a Sa ú de,
para a mi sé ria, para a Edu ca ção, para a eco no mia e
para a cor rup ção, que hoje de i xa to dos es ses te mas
para trás.

É pre ci so uma nova pos tu ra po lí ti ca que trans-
for me a se gu ran ça pú bli ca em pri o ri da de per ma nen te 
e seja ca paz de ar ti cu lar a res pos ta a cur to, mé dio e
lon go pra zos de com ba te à cri mi na li da de. 

Não faz sen ti do a di lu i ção das res pon sa bi li da -
des en tre os Três Po de res, en tre a União, Esta dos e
Mu ni cí pi os, na qual cada um cu i da de uma par ce la do
pro ble ma, en quan to o cri me se or ga ni za em es ca la
na ci o nal e in ter na ci o nal. Qu an do eclo dem cri ses agu-
das, ini cia-se um jogo de em pur ra que só faz au men -
tar a des cren ça da so ci e da de nas es tru tu ras so ci a is.
Já pas sou da hora de ha ver um com pro me ti men to ge-
ral no com ba te à vi o lên cia, sob pena de su cum bir -
mos, en quan to ins ti tu i ções, e tes te mu nhar mos o for-
ta le ci men to das ra í zes e das ra mi fi ca ções do cri me
or ga ni za do e do nar co trá fi co em nos sa so ci e da de.

O Go ver no Fe de ral tem a obri ga ção mo ral de
as su mir o pa pel de li de ran ça nes sa em pre i ta da, com
a con vic ção de que o equa ci o na men to da cri se na se-
gu ran ça pú bli ca aten de a um cla mor na ci o nal e é es-
tra té gi co para o de sen vol vi men to do País, o for ta le ci -
men to da ci da da nia e a de fe sa da de mo cra cia.

A aná li se e a bus ca de ca mi nhos para en fren tar
a ver da de i ra tra gé dia na qual se trans for mou a se gu -
ran ça pú bli ca do Bra sil têm mo bi li za do a aten ção de
am plos se to res da in te lec tu a li da de bra si le i ra. Re cen -
te men te a pro fes so ra e ju í za apo sen ta da De ni se
Fros sard, em ar ti go pu bli ca do no úl ti mo dia 2 de fe ve -
re i ro, no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, apon tou a im pu ni -
da de como a ca u sa prin ci pal do au men to da cri mi na li -
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da de. Diz, com mu i ta pro pri e da de, que o cri me bus ca, 
na prá ti ca, um re sul ta do eco nô mi co, e é ali men ta do,
no Bra sil, por uma le gis la ção às ve zes equi vo ca da,
além de uma ati vi da de de in ves ti ga ção qua se sem pre 
ine fi caz. A al ter na ti va apon ta que se ria au men tar o
”cus to de opor tu ni da de“ do cri me, fa zen do dele um
”mau ne gó cio“.

Um dia an tes, em ar ti go do Jor nal Va lor Eco nô -
mi co, o pro fes sor Cláu dio Had dad, numa li nha se me -
lhan te, uti li za o con ce i to de ”pe na li da de es pe ra da“,
que re pre sen ta a ex pec ta ti va do cri mi no so em ser
pre so e con de na do como o fa tor ca paz de ini bir a es-
ca la da da vi o lên cia.

Além de in cen ti var o cri me, a cer te za da im pu ni -
da de ins ta la na po pu la ção um cli ma de des con fi an ça
nas au to ri da des e na po lí cia. Da dos da ci da de de Vi-
tó ria, ca pi tal do meu Esta do, mos tram que ape nas
20% dos ho mi cí di os re sul tam em aber tu ra de in qué ri -
tos, e ape nas 3%, em mé dia, são con clu í dos com um
re sul ta do ca paz de in di ci ar res pon sá ve is para jul ga -
men to. Da dos se me lhan tes in di cam que em São Pa u -
lo, ci da de das mais ri cas de nos so País, ape nas 2%
dos cri mes vi o len tos re sul tam na pri são e na con de -
na ção dos cri mi no sos.

Os re sul ta dos da pes qui sa do Da ta Fo lha, que
ci tei an te ri or men te, tam bém apon tam nes sa di re ção:
84% são fa vo rá ve is à con vo ca ção do Exér ci to para
com ba ter a vi o lên cia e 59% des con fi am da po lí cia.
Nas pa la vras da Co or de na do ra de Pes qui sas do Nú-
cleo de Estu dos da Vi o lên cia da USP, Nancy Cal das,
tam bém ci ta da pela Fo lha de S.Pa u lo nes sa ma té ria, 
a pre sen ça do Exér ci to con tra o cri me é uma ”fan ta sia 
pa ci fi ca do ra“. É como se dis ses sem, con ti nua, ”vem
aí o úl ti mo re cur so, a ca va la ria“.

A fal ta de con fi an ça, Sr. Pre si den te, re duz a so li -
da ri e da de da po pu la ção com a ação da po lí cia, que
per de le gi ti mi da de e pas sa a ser en ca ra da como um
ele men to es tra nho à co mu ni da de, em vez de ins tru -
men to para sua pro te ção, e a dis tân cia en tre a po lí cia
e a so ci e da de au men ta a li ber da de de atu a ção dos
cri mi no sos, e é a isso que es ta mos as sis tin do.

A po pu la ção quer res pos tas e tem di re i to. Não
adi an ta pe dir mo bi li za ção à so ci e da de se, do ou tro
lado, não hou ver ações efe ti vas de com ba te à cri mi -
na li da de. Os ci da dãos bra si le i ros já de ram mos tras
mais do que su fi ci en tes de que, quan do é para ha ver
es for ço con jun to, não se aco var dam. Exem plo é o re-
cen te ra ci o na men to de ener gia que mo bi li zou todo o
País numa ta re fa si mul tâ nea ca paz de re pa rar er ros
es tra té gi cos e de ava li a ção co me ti dos pelo Go ver no
Fe de ral.

As bre chas e im per fe i ções le ga is são fa to res
que re for çam a sen sa ção de im pu ni da de em nos so
País. É cla ro, Sr. Pre si den te, que pre ci sa mos de mu-
dan ças na le gis la ção. Elas são es sen ci a is para dar
mais efe ti vi da de ao com ba te ao cri me, mas se rão inó-
cu as, re pi to, se rão inó cu as se não fo rem acom pa nha -
das da de ter mi na ção de re cu pe rar e sa ne ar os ór-
gãos de se gu ran ça. Pou co adi an ta rá me lho rar as leis,
en quan to con vi ver mos com a de sor ga ni za ção do se-
tor, a so bre po si ção de atri bu i ções, ine fi ciên cia, ba i xa
ca pa ci da de de in ves ti ga ção, pro fis si o na is mal pre pa -
ra dos e pes si ma men te re mu ne ra dos, fo cos de cor-
rup ção e se as mu dan ças fo rem con di ci o na das por
pres sões cor po ra ti vas, o que mu i tas ve zes ocor re em
nos so País.

As al te ra ções le gis la ti vas re que rem, por sua
vez, uma re fle xão pro fun da so bre o sen ti do que que-
re mos im pri mir ao com ba te ao cri me e qua is os ins-
tru men tos es sen ci a is para pro te ger o ci da dão e a de-
mo cra cia. Se gun do Jean-Cla u de Mo net, no li vro Po lí -
ci as e So ci e da des na Eu ro pa (Edusp, 2001): ”vi sí vel 
e, no en tan to, des co nhe ci da; fa mi li ar e, to da via, es tra -
nha; pro te to ra e, ape sar de tudo, in qui e tan te, a po lí cia 
ins pi ra nos ci da dãos das de mo cra ci as mo der nas sen-
ti men tos am bí guos, re su mi dos nes sas três opo si -
ções“. Re pi to: vi sí vel e des co nhe ci da; fa mi li ar e es tra -
nha; pro te to ra e in qui e tan te.

Cre io que essa pas sa gem re su me uma boa par-
te das di fi cul da des em le gis lar so bre se gu ran ça pú bli -
ca nos re gi mes de mo crá ti cos. Há sem pre uma for te
ten são en tre os li mi tes para a au to ri da de po li ci al e o
ri gor da le gis la ção pe nal, de um lado, e a de man da
por pu ni ções exem pla res aos cri mi no sos com uma
ação mais ra di cal no com ba te ao cri me or ga ni za do,
de ou tro.

Não há como es ca par. Toda pro pos ta de mu-
dan ça do qua dro le gal que en vol va o com ba te à cri mi -
na li da de, a or ga ni za ção e a au to no mia dos or ga nis -
mos de se gu ran ça ba se ia-se nes se de li ca do equi lí -
brio.

A gra vi da de e a com ple xi da de da cri se da se gu -
ran ça pú bli ca no Bra sil re que rem que o Exe cu ti vo, o
Le gis la ti vo e o Ju di ciá rio se jam, ao mes mo tem po,
pru den tes, para cons tru ir um mo de lo du ra dou ro de
de fe sa da so ci e da de con tra o cri me; áge is, a fim de
re cu pe rar a ini ci a ti va e a con fi an ça da po pu la ção; e
au da zes, para en con trar ca mi nhos cri a ti vos de com-
ba te ao cri me or ga ni za do pela in te gra ção de ações e
mo bi li za ção da so ci e da de. Para isso, Sr. Pre si den te,
faz-se ne ces sá rio, en tre ou tros as pec tos, eli mi nar da
le gis la ção as bre chas que fa ci li tam ma no bras de pro-
te la ção ju di ci al e o re la xa men to da pri são de cri mi no -
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sos am pa ra dos por es que mas de po der ali men ta dos
pelo cri me or ga ni za do. É im pres cin dí vel ain da de ba -
ter o en du re ci men to das pe nas e a re du ção de be ne fí -
ci os para con de na dos por cer tos ti pos de cri mes e re-
ver a le gis la ção para fa vo re cer a atu a ção con jun ta no
de cor rer da in ves ti ga ção cri mi nal da po lí cia e do Ju di -
ciá rio. Ou tros dois pon tos in dis pen sá ve is são o sa ne -
a men to e a me lho ria da ges tão do apa re lho de se gu -
ran ça e o au men to da agi li da de do Ju di ciá rio. É ain da
pon to pa cí fi co a ne ces si da de de o País ter uma po lí ti -
ca de re for ma ur ba na, tema que te nho de ba ti do des-
de que che guei a esta Casa. Por fim, não po de mos
abrir mão do for ta le ci men to de ins tru men tos de par ti -
ci pa ção so ci al no com ba te ao cri me.

O Con gres so Na ci o nal está mos tran do sen si bi li -
da de com o pro ble ma ins ta lan do a Co mis são Mis ta
Espe ci al – que está tra ba lhan do e hoje es te ve com o
Pre si den te Ra mez Te bet –, ”des ti na da a le van tar e di-
ag nos ti car as ca u sas e efe i tos da vi o lên cia que as so -
la o País“. A pa u ta é ex ten sa e os tra ba lhos fo ram or-
ga ni za dos em sete gru pos: 1º) Se qües tro e cri mes
con tra a vida e con tra o pa tri mô nio; 2º) Exe cu ção pe-
nal, sis te ma pe ni ten ciá rio, cri me or ga ni za do in ter no;
3º) Cri me or ga ni za do e nar co trá fi co (la va gem de di-
nhe i ro); 4º) Estru tu ra da Se gu ran ça (ver bas, sa lá rio,
in te gra ção, uni fi ca ção), guar das mu ni ci pa is (Mi nis té -
rio Pú bli co, Ju di ciá rio); 5º) Ações pre ven ti vas, ven da,
por te e uso de ar mas, (mí dia e Inter net), pe nas al ter -
na ti vas; 6º) Pro gra mas, pla nos e re co men da ções ao
Go ver no Fe de ral; 7º) Agi li za ção do Pro ces so Pe nal.

As pro pos tas até aqui anun ci a das, in de pen den -
te men te do ca rá ter po lê mi co de al gu mas de las, já si-
na li za ram para a so ci e da de uma nova ati tu de. E res-
sal to esse pon to. Re cor ro, mais uma vez, à re por ta -
gem do jor nal Fo lha de S.Pa u lo, do úl ti mo do min go,
para ci tar o co or de na dor do nú cleo de Estu dos Estra-
té gi cos da Uni camp, Ge ral do Ca vag na ri, para quem o
qua dro de de ses pe ran ça da po pu la ção mu da rá no
mo men to em que ela con ven cer-se de que o Go ver no 
está re al men te in te res sa do em re sol ver o pro ble ma.

Cre io que aten ção es pe ci al deva ser dada às
mu dan ças le gis la ti vas que per mi tam en fren tar o cri-
me or ga ni za do e que con si de rem as pe cu li a ri da des
que o ca rac te ri zam, den tre elas – e tal vez as mais for-
tes – a co ne xão e a ex tra ter ri to ri e da de dos fa tos de li -
tu o sos. 

Con cor do com o Pre si den te do Se na do, Se na -
dor Ra mez Te bet, quan do afir ma que os tra ba lhos da
Co mis são não de vem re tar dar a vo ta ção de ma té ri as
ur gen tes, e, nes se caso, cha mo a aten ção para qua-
tro pon tos: o pri me i ro, a Me di da Pro vi só ria nº 027, que
am plia as atri bu i ções da Po lí cia Fe de ral e re pre sen ta

uma pri me i ra ini ci a ti va de in te gra ção en tre a ação dos
Go ver nos Fe de ral e Esta du a is; de po is, a pro po si ção
do Exe cu ti vo, ve i cu la da pela im pren sa, de al te rar a le-
gis la ção de for ma a im pe dir que os con de na dos em
pri me i ra ins tân cia por cri mes he di on dos re cor ram das
sen ten ças em li ber da de; o ou tro é o novo pro je to de
lei que anun ci a do pelo Exe cu ti vo para pro mo ver mu-
dan ças na Lei Anti dro gas e que pro põe o en du re ci -
men to para tra fi can tes e um tra ta men to di fe ren ci a do
para o usuá rio; e, por fim, res sal to o pro je to do Se na -
dor Car los Wil son, que pre vê o agra va men to em um
ter ço da pena quan do o agen te pra ti car o cri me ten do
a par ti ci pa ção de me no res de 18 anos.

Tam bém con si de ro pri o ri tá ri os os pro gra mas,
pla nos e re co men da ções ao Go ver no Fe de ral. Na
edi ção de fe ve re i ro (nº 64) da re vis ta Re pú bli ca/Pri -
me i ra Le i tu ra, uma ex ce len te re vis ta, há uma pro-
pos ta de um pro gra ma mí ni mo de Se gu ran ça Pú bli ca
que pode ser vir de base para um am plo acor do en tre
Go ver no Fe de ral, Go ver nos Esta du a is, as Pre fe i tu ras 
e a Opo si ção em nos so País.

Entre os di ver sos itens su ge ri dos, eu gos ta ria
de des ta car aque les que con si de ro mais re le van tes
no mo men to atu al:

O pri me i ro é a cri a ção da Câ ma ra de Ges tão do
Com ba te à vi o lên cia, nos mol des da que se fez para
en fren tar a cri se de ener gia elé tri ca, jun tan do o Go-
ver no Fe de ral e os Esta du a is.

O se gun do pro põe a cri a ção de for ças-ta re fas,
ten do em vis ta que o com ba te à vi o lên cia não pode
es pe rar pela re or ga ni za ção dos ser vi ços de se gu ran -
ça pú bli ca do País. As for ças-ta re fas ser vi ri am para
dar res pos tas ur gen tes de con ten ção à vi o lên cia e
para eli mi nar, prin ci pal men te nas re giões me tro po li ta -
nas, o con tro le qua se ab so lu to so bre cer tas áre as do
cri me or ga ni za do e do nar co trá fi co, em de cor rên cia
da au sên cia do Esta do.

O ter ce i ro en fa ti za o re a pa re lha men to das po lí -
ci as e o au men to dos sa lá ri os dos po li ci a is. A União fi-
nan ci a ria a re or ga ni za ção, e os Esta dos ado ta ri am
uma po lí ti ca sa la ri al ade qua da que trans for mas se os
agen tes em fun ci o ná ri os de car re i ra de Esta do, a
exem plo dos ju í zes e dos fis ca is da Re ce i ta.

O quar to con di ci o na as mu dan ças ao sa ne a -
men to das po lí ci as, com ba ten do os fo cos de cor rup -
ção e ins ti tu in do a in ves ti ga ção in de pen den te das
cor po ra ções, uma tese de fen di da por mu i tos es pe ci a -
lis tas.

A es ses eu acres cen ta ria uma po lí ti ca na ci o nal
pe ni ten ciá ria, vi san do à ma i or agi li da de na li be ra ção
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dos re cur sos do Fun do Pe ni ten ciá rio Na ci o nal, o Fun-
pen.

Pro po nho que o Se na do Fe de ral, no bojo do tra-
ba lho des sa Co mis são Mis ta, ini cie ne go ci a ções com
o Po der Exe cu ti vo, para que se co lo que em dis cus são 
um pro gra ma mí ni mo, nos mol des do que aca bo de
su ge rir e de ou tras pro pos tas que co le gas têm su ge ri -
do des ta tri bu na e na Co mis são Espe ci al, de for ma a
subs ti tu ir o fra cas sa do Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça, 
apre sen ta do pelo Go ver no Fe de ral em ju nho de
2000.

Há, ain da, Sr. Pre si den te, um úl ti mo tema a ser
con si de ra do. Enquan to a im pu ni da de foi e con ti nua
sen do o ali men to prin ci pal que ce vou a cri mi na li da de,
o cres ci men to das ci da des bra si le i ras, mar ca do pela
in jus ti ça e pela ”fa ve li za ção“, cri ou, e con ti nua cri an -
do, um ce ná rio pro pí cio para que o cri me or ga ni za do
seja in cor po ra do à pa i sa gem ur ba na em nos so País.

A po bre za não é ne ces sa ri a men te a ca u sa do
cri me, mas é nas áre as mais po bres e me nos as sis ti -
das das re giões me tro po li ta nas que se re gis tram os
mais al tos ín di ces de vi o lên cia, ba si ca men te por não
ha ver a pre sen ça do Esta do.

A po pu la ção é ví ti ma de du plo aban do no: pés si -
mas con di ções de vida e mo ra dia e fal ta de se gu ran -
ça. As co mu ni da des mais ca ren tes e os ci da dãos de
bem tor na ram-se re féns per ma nen tes da ati vi da de
ile gal, do cri me or ga ni za do, do nar co trá fi co.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me per-
mi te-me um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Ro meu Tuma, com mu i to pra-
zer, pois S. Exª é um dos es pe ci a lis tas no tema nes ta
Casa.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Pa u lo 
Har tung, não de se ja va apar teá-lo, por que a aná li se
so ci o po lí ti ca do pro ble ma da vi o lên cia e da cri mi na li -
da de que V. Exª faz vem ao en con tro de tudo aqui lo
que te mos sen ti do e lido nos úl ti mos tem pos. Vo-
tou-se aqui o Esta tu to da Ci da de para re a li zar essa
re for ma ur ba na que V. Exª pre ga. Infe liz men te, os Mu-
ni cí pi os – prin ci pal men te os gran des – ain da não sen-
ti ram a im por tân cia da vi gên cia des se Esta tu to. Como
po li ci al, gos ta ria de fa lar com en tu si as mo, mas falo
com tris te za no co ra ção e na alma, Se na dor Pa u lo
Har tung. V. Exª faz re fe rên cia à pes qui sa – a que, há
mais de um ano, ve nho me re fe rin do em pa les tras e
dis cus sões nes ta Casa – so bre o avan ço da cor rup -
ção, que cria a des con fi an ça da po pu la ção ao sis te -
ma de se gu ran ça, aos po li ci a is. De i xam-nos hor ro ri -
za dos e in tran qüi los as pes qui sas que os jor na is fa-

zem, em que a po pu la ção afir ma ter mais medo da
po lí cia do que do mar gi nal. Às ve zes, me lho ra um
pou co a ima gem da po lí cia, quan do ela, mais sol ta,
con se gue re sol ver al guns cri mes pra ti ca dos com vi o -
lên cia, como está ocor ren do na ci da de de São Pa u lo
– a im pren sa tem mos tra do o su ces so no es cla re ci -
men to de al guns. Mas nos en tris te ce mos, por que não
con se gui mos, ain da, um pla no de pre ven ção do cri-
me. Não vou dis cu tir; pen so que é pra ti ca men te um
ca te cis mo o que V. Exª traz a esta Casa, que tem de
ser es tu da do de ta lha da men te. E deve-se bus car, por
meio das suas pro pos tas, a so lu ção. Di ag nós ti cos há
mu i tos por aí. Qu al quer ci da dão, hoje, faz um di ag -
nós ti co da vi o lên cia e da cri mi na li da de. Te mos de se-
pa rar, re al men te, a dis cus são so bre o que é vi o lên cia
e o que é cri mi na li da de. A vi o lên cia de cor re, às ve zes, 
de al gu mas si tu a ções da pró pria so ci e da de, e a cri mi -
na li da de é pro du to da ação da que les que que rem en-
ri que cer por meio de agres sões à dig ni da de, do des-
res pe i to à le gis la ção vi gen te. Esse é um pon to cla ro
que te mos de fen di do na Co mis são Espe ci al. O agra-
va men to de pe nas é ne ces sá rio? Tal vez, mas a di mi -
nu i ção das bre chas que aju dam a ma lan dra gem é o
que tem de acon te cer. Te mos de dis cu tir a di mi nu i ção
das fa ci li da des que se ofe re cem aos cri mi no sos por
leis já ul tra pas sa das, que só tra zem be ne fí ci os à cri-
mi na li da de; te mos de re ti rar al guns be ne fí ci os, para
que os cri mi no sos pos sam cum prir na ca de ia a do si -
me tria im pos ta pela Jus ti ça, como uma ten ta ti va de
re cu pe ra ção. Infe liz men te, o sis te ma pe ni ten ciá rio a
que V. Exª se re fe re está to tal men te fa li do. Cum pri -
men to V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Se na -
dor Ro meu Tuma, aco lho, com sa tis fa ção, o apar te de
V. Exª. Digo que, como V. Exª, con fio nas ins ti tu i ções
po li ci a is. So mos oti mis tas, sa be mos que um bom pla-
no terá ca pa ci da de de re cu pe rá-las, até por que a ma-
i o ria de las é for ma da de ho mens e mu lhe res de bem,
que so frem – como V. Exª lem bra – com essa si tu a ção 
e que rem uma luz, um ca mi nho.

Vol tan do ao meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den -
te, há di ver sos es tu dos que re la ci o nam os al tos ín di -
ces de vi o lên cia com as di fi cul da des que de ter mi na -
das co mu ni da des en fren tam do pon to de vis ta eco nô -
mi co e so ci al. Não é só o Esta do que se faz au sen te.
O co mér cio e ou tras ati vi da des eco nô mi cas evi tam
ins ta lar-se nas ”re giões pe ri go sas“. É um efe i to per-
ver so do aban do no. A ini ci a ti va pri va da de i xa de pres-
tar ser vi ços ao pú bli co. Fal tam ban cos, pos tos de ga-
so li na, su per mer ca dos, trans por te, e de pre ci am-se
as pro pri e da des. Pro fis si o na is da sa ú de e da edu ca -
ção evi tam ser es ca la dos para es sas re giões. Tudo
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con tri bui para au men tar a ca rên cia de quem mais pre-
ci sa.

Expe riên ci as de di ver sos Go ver nos mu ni ci pa is
pelo Bra sil in di cam que é pos sí vel re du zir a in fluên cia
do cri me or ga ni za do, ali an do-se pro je tos so ci a is-ur -
ba nos in te gra dos com ações de for ta le ci men to da or-
ga ni za ção co mu ni tá ria e da ci da da nia. Há ci da des
onde já ope ram, com êxi to, con se lhos mu ni ci pa is de
se gu ran ça. A par ti ci pa ção da so ci e da de é es sen ci al
para re cu pe rar a le gi ti mi da de da po lí cia jun to à po pu -
la ção e am pli ar sua ca pa ci da de de ação.

O com ba te ao cri me or ga ni za do e a re du ção da
vi o lên cia ur ba na só se rão efi ca zes e du ra dou ros, na
mi nha opi nião, se con ju ga dos com uma po lí ti ca na ci -
o nal de re for ma ur ba na. A rede de va re jo do cri me or-
ga ni za do, em es pe ci al o nar co trá fi co, am pli ou mu i to
seu po der e do mí nio so bre vas tas re giões das nos sas 
ci da des.

Há pou cos dias, um ci da dão de bem, em São
Pa u lo, que sa í ra do in te ri or, en trou em um ba ir ro às
dez da no i te e foi as sas si na do, por que a lei do cri me
pro i bia a en tra da de po is de cer ta hora do dia. Um ab-
sur do! 

A ori gem dos ter mos “po lí cia” e “po lí ti ca” é co-
mum – am bos li ga dos à ma nu ten ção da uni da de da
polys, da ci da de. Só a pre sen ça do Esta do, por meio
do pro vi men to de ser vi ços de qua li da de e de se gu -
ran ça ao ci da dão, uni rá nos sas ci da des, aca ban do
com as fron te i ras que de li mi tam ter ri tó ri os co man da -
dos pela lei do medo e do ban di dis mo. Hoje, é o cri me
que im põe os li mi tes para a ação do Esta do nes sas
áre as, fa zen do da vida do ci da dão de bem e de sua
fa mí lia uma apos ta con tra o ris co e a mor te. Pre ci sa -
mos, de for ma obs ti na da, fa zer das nos sas ci da des
lu ga res onde se vi ver com dig ni da de.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har-
tung, 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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har-
tung, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia pror ro ga, de ofí cio, por dez mi nu tos, o tem po
des ti na do à Hora do Expe di en te, a fim de que se jam
ou vi dos o Se na dor Ca sil do Mal da ner e a Se na do ra
He lo í sa He le na. 

S. Exªs dis po rão de cin co mi nu tos cada, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, no bres co le gas, pen so que
es ta mos, de cer to modo, che gan do a um de no mi na -
dor co mum. Hoje, na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, fo ram re la ta dos pelo Se na dor Wal deck Orne-
las pro je tos – que tive a hon ra de apre sen tar – que cri-
am um fun do de de fe sa ci vil no Bra sil. Sin to que não
há di ver gên cia em re la ção ao mé ri to. O re la tor ape-
nas le van tou a ques tão de uma pos sí vel in cons ti tu ci o -
na li da de, a pos si bi li da de de tal vez a ori gem da pro-
pos ta não ser par la men tar. Mas, quan to ao mé ri to, es-
ta mos nos con ven cen do de que a Casa, de que o
Con gres so Na ci o nal ca mi nha nes sa di re ção. 

De po is pro pu se mos que se ou vis se a Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Foi apro va da
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, nes ta ma-
nhã, a oi ti va da CCJ, para ti rar mos as dú vi das. 

Sr. Pre si den te, nin guém du vi da de que, quan to
ao mé ri to, pre ci sa mos ca mi nhar jun tos, ser mais pre-
vi den tes. No Bra sil, hoje, no con jun to, so mos im pre vi -
den tes com re la ção à de fe sa ci vil. Acon te cem as ca-
tás tro fes, acon te cem os ven da va is, acon te cem as se-
cas, como a que vive hoje o sul do Bra sil, prin ci pal -
men te a cos ta com a Argen ti na, par te do Rio Gran de
do Sul, a par te oes te de San ta Ca ta ri na, a par te oes te 
do Pa ra ná, o sul do Mato Gros so, e elas não en con -
tram eco. Vai Mi nis tro lá, vem Mi nis tro, e as co i sas an-
dam, as co i sas não an dam, e não es ta mos en con -
tran do gua ri da por en quan to. É mu i to di fí cil. 

As en chen tes soem acon te cer to dos os anos!
Todo mun do sabe que dia 25 de de zem bro é Na tal,
que dia 1º é a vi ra da de ano; quan do é Pás coa, todo
mun do sabe que é Pás coa. A mes ma co i sa são as ca-
tás tro fes, as en chen tes, que soem acon te cer nos lu-
ga res do Bra sil in te i ro, e para as qua is não es ta mos
pre ve ni dos. 

Por isso, as duas pro pos tas: uma de las para que
de todo se gu ro fe i to no Bra sil se re co lha algo, por
pou co que seja, para a de fe sa ci vil na ci o nal, e tam-
bém do Impos to de Ren da. Hoje, con for me a Lei Rou-
a net, uma par te do que se apli ca em fil me, em cul tu ra, 
em ge ral, é aba ti do do Impos to de Ren da. Por que
não fa zer o mes mo para ob ter re cur sos para um fun-
do de de fe sa ci vil na ci o nal? Do to tal ob ti do, um ter ço
iria para as de fe sas ci vis es ta du a is; ou tro ter ço para
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as de fe sas ci vis dos mais de cin co mil mu ni cí pi os do
Bra sil, para que cada um or ga ni ze a sua de fe sa ci vil. 

Como a ori gem do di nhe i ro é, por exem plo, o se-
gu ro do au to mó vel, o Impos to de Ren da a ser re co lhi -
do da pes soa ju rí di ca ou fí si ca do Mu ni cí pio, ha ve rá
mo ti va ção para que os mu ni cí pi os par ti ci pem, por-
que, de an te mão, to dos sa be rão que no mí ni mo um
ter ço será des ti na do às de fe sas ci vis dos Mu ni cí pi os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con clu in -
do que ro di zer que as sim es ta re mos nos or ga ni zan do 
me lhor, es ta re mos sen do mais pre vi den tes, nos pre-
pa ra re mos me lhor para as ca tás tro fes, en chen tes e
se cas que ocor rem pelo Bra sil afo ra.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal-
da ner, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, por 5 mi nu -
tos.

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, em-
bo ra o tema a mo vi men tar o ple ná rio hoje seja o que
vai en trar em pa u ta da qui a pou co, ou seja, as me di -
das pro vi só ri as so bre o se gu ro-agrí co la – ou a es mo -
la-sa fra – e a dis cus são dos fun dos cons ti tu ci o na is, a
re pac tu a ção das dí vi das, eu não po de ria de i xar de re-
gis trar, nos Ana is da Casa, o pro ce di men to de um alto
di ri gen te do Ban co do Nor des te em re cen te re u nião
em For ta le za onde se tra tou da men sa gem pre si den -
ci al que está na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e
da qual pedi vis ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Xan gai,
um can tor mu i to co nhe ci do na ci o nal men te, mu si cou
um po e ma de José Mar tí, um re vo lu ci o ná rio cu ba no,
que di zia: Nem cac tos nem ur ti gas, cul ti vo a rosa
bran ca. 

Mas, Se na dor Artur da Tá vo la, quan do ten to
cul ti var a rosa bran ca, sem pre acon te ce al gum pro-
ble ma. Por isso, che go à con clu são de que só con-
quis to a cal ma na tem pes ta de.

Pois ve jam V. Exªs. Cum prin do a mi nha obri ga -
ção cons ti tu ci o nal, como man da o art. 70 da Cons ti tu -
i ção, que faz par te da Se ção IX, Da Fis ca li za ção Con-
tá bil, Fi nan ce i ra e Orça men tá ria, cum prin do o que es-
ta be le ce o art. 52 da Cons ti tu i ção, Se ção IV, Do Se na -
do Fe de ral, so bre a com pe tên cia pri va ti va des ta
Casa, es tá va mos na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, às 10 ho ras da ma nhã, di an te de uma men sa -
gem pre si den ci al que so li ci ta va au to ri za ção para em-

prés ti mo ex ter no – como mu i tas. Entre tan to, como
não ha vía mos tido aces so – por que não ha via che ga -
do às mãos dos Par la men ta res – nem ao pa re cer do
Ban co Cen tral nem ao pa re cer da Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal, que são pro ce di men tos mí ni mos e
obri ga tó ri os, fiz o que man da a Cons ti tu i ção e o que
pos si bi li ta o Re gi men to da Casa para que eu te nha
res pon sa bi li da de com o meu man da to: pedi vis ta.

O Mi nis tro Mar tus me li gou, can di da men te, di-
zen do que se eu ne ces si tas se de do cu men tos para
uma me lhor aná li se dos da dos, ele os en ca mi nha ria.
Afir mei que não era ne ces sá rio. Foi uma li ga ção rá pi -
da. Ne nhum Se na dor fa lou co mi go a res pe i to. 

Aliás, o Se na dor Lú cio Alcân ta ra fa lou co mi go
para per gun tar se eu iria en tre gar o pa re cer no ou tro
dia, se não ele iria vi a jar. E só.

Aí o Pre si den te do Ban co do Nor des te, em uma
re u nião, com a pre sen ça de to dos os Go ver na do res,
na fes ta do BID, em For ta le za, diz que cri ei to dos os
im pe di men tos a essa ope ra ção de cré di to e que fui
for ça da, pe los Se na do res do Nor des te, a apre sen tar
o pa re cer. 

As pes so as que me pas sa ram a in for ma ção são
de alta res pon sa bi li da de. Pre fi ro não acre di tar que
isso seja fe i to. Pri me i ro, por que nin guém aqui pres si o -
na nin guém. Todo mun do é ma i or, va ci na do, tem mais
de 35 anos.

E eu, Se na dor Ber nar do Ca bral, te nho um pro-
ble ma ma i or ain da. Como meu pai mor reu quan do eu
ti nha três me ses de ida de, está para nas cer o ho mem
ca paz de me pres si o nar a fa zer al gu ma co i sa, em
qual quer ins tân cia da vida pú bli ca ou da vida pri va da. 

Mas é uma si tu a ção ex tre ma men te di fí cil. Aos
que ou vi ram a de cla ra ção ir res pon sá vel, te nho a obri-
ga ção de di zer que a úni ca co i sa que fiz foi atu ar com
zelo, cum prin do o que man da a Cons ti tu i ção tan to no
art. 52, que es ta be le ce as prer ro ga ti vas ex clu si vas do
Se na do, quan to no art. 70.

Por tan to, se al guém está pen san do que o meu
man da to e que a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
são um ane xo do BID, ou de qual quer ins ti tu i ção mul-
ti la te ral de fi nan ci a men to, está en ga na do, por que a
pró pria par ti ci pa ção dos Se na do res, agin do com a in-
de pen dên cia que ti nham que agir, com pre en den do e
es ta be le cen do o di re i to re gi men tal que qual quer Se-
na dor tem de so li ci tar vis ta em qual quer pro ces so,
mos tra que não.

Qu e ro de i xar cla ro o meu re pú dio a essa de cla -
ra ção ir res pon sá vel do Pre si den te do Ban co, que dis-
se que só en tre guei o pa re cer por que fui pres si o na da. 
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É evi den te que não fui pres si o na da por nin guém – e
nem se ria. Nin guém te ria co ra gem de fa zer isso.

Então, é me lhor ele de i xar de ser ir res pon sá vel,
de fal tar com a ver da de, em uma re u nião pú bli ca, com
a pre sen ça de to dos os Go ver na do res do Nor des te, e
de ter a ou sa dia de fa zer uma acu sa ção como essa.

É só, Sr. Pre si den te. 

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa He-
le na, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, tem V. Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Se na do ra He-
lo í sa He le na, ouvi aten ta men te o pro nun ci a men to de
V. Exª e que ro di zer – se isso pa ci fi car V. Exª – que re i -
te ro tudo o que dis se pu bli ca men te, in clu si ve urbi et
orbi, por que a te le vi são re trans mi tia a nos sa re u nião. 

V. Exª com por tou-se com a ma i or dig ni da de e no
le gí ti mo exer cí cio do seu man da to. Fui além. Eu dis se
que V.Exª co la bo rou para a apro va ção do pro je to, que
V. Exª tran si giu, não com o seu en ten di men to, mas
con cor dan do em re du zir o pra zo de vis ta. 

E além de ter dito no re cin to da Co mis são, dis se, 
em ou tros lu ga res, que V. Exª no fun do co la bo rou
para a apro va ção do pro je to, seja exer ci tan do o seu
di re i to de fis ca li zar, de exi gir o cum pri men to da lei, os
es cla re ci men tos ne ces sá ri os, seja na hora em que
con cor dou que an te ci pás se mos a re u nião para quin-
ta-fe i ra, o que, de fato, foi fe i to. Inclu si ve, agra de ci a V.
Exª pu bli ca men te a co la bo ra ção.

Mas tam bém devo di zer que es ti ve pre sen te em
vá ri os even tos des sa re u nião do BID em For ta le za,
aos qua is com pa re ce ram di ver sos Go ver na do res do
Nor des te e o Pre si den te do Ban co, e, em uma ou
duas oca siões, esse as sun to foi abor da do. Não que ro
le van tar dú vi da so bre a in for ma ção que V. Exª re ce -
beu, mas não ouvi o Pre si den te do Ban co di zer isso
em mo men to al gum. E, se ele o ti ves se dito, eu te ria
re fu ta do na hora, por que não é só V. Exª que não ace i -
ta pres são. Nin guém aqui a ace i ta; to dos aqui es ta -
mos para tra ba lhar cons tru ti va men te, exer ci tan do o
nos so pa pel. Nas re u niões em que es ti ve pre sen te e
onde esse as sun to foi abor da do, o Pre si den te do
Ban co não fez ne nhu ma men ção des se tipo. Não sei
quem dis se isso a V. Exª, não sei em que mo men to
isso te ria ocor ri do, mas con si de ro o Dr. Byron Qu e i roz 

um ho mem es cla re ci do, para quem de nada va le ria
uma de cla ra ção des se tipo, até por que não é ver da -
de i ra. Não hou ve pres são de nin guém. O que fiz foi,
gen til men te, ins tar V. Exª para que an te ci pás se mos a
re u nião, se V. Exª as sim en ten des se.

Por tan to, que ro tran qüi li zá-la. Admi ro mu i to sua
com ba ti vi da de. Qu e ro re i te rar os ter mos do que fa lei
na Co mis são: fi que tran qüi la, a ima gem de V. Exª em
nada foi al te ra da ou com pro me ti da, por que V. Exª
com por tou-se al ti va men te, exer cen do seu man da to
cor re ta men te.

Sr. Pre si den te, re pi to que, em ne nhum mo men to 
– e eu es ta va pre sen te em al gu mas oca siões em que
o as sun to foi men ci o na do –, pelo me nos na mi nha
pre sen ça, o Pre si den te do Ban co fez qual quer ob ser -
va ção des se tipo, o que eu te ria re fu ta do ime di a ta -
men te. Eu gos ta ria de dar esse de po i men to, para que
V. Exª fi cas se tran qüi la.

Mais uma vez, agra de ço seu es pí ri to de, ao
mes mo tem po, exer ci tar o man da to com in de pen dên -
cia, al ti vez e li ber da de – que é o nos so de ver – e tam-
bém, no que é pos sí vel, co la bo rar para que a mar cha
dos nos sos tra ba lhos pro du za bons fru tos, como esse
con vê nio que é de gran de im por tân cia para o Nor des -
te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª

terá a pa la vra no mo men to opor tu no.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

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 65 DE 2002

Nos ter mos 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, re que i ro que se jam so li ci ta das ao
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, in for ma -
ções so bre o pro ces so de res sar ci men to do Impos to
de Impor ta ção aos pro du to res/ex por ta do res bra si le i -
ros de man ga, por par te dos Esta dos Uni dos.

Escla re ço que tal pro ces so é um pro ce di men to
re a li za do ro ti ne i ra men te to dos os anos, logo após a
vo ta ção e apro va ção jun to ao con gres so Ame ri ca no,
o que nor mal men te ocor re no mês de ja ne i ro.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Car los Wil son.

(À Mesa para de ci são.)

02084 Qu ar ta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

    165MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa, nos ter mos do
in ci so III do art. 216 do Re gi men to Inter no, para de ci -
são.

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

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 45, DE 2002

De no mi na Pon te Pre fe i to Ola vo Bra-
sil Fi lho a pon te trans pos ta so bre o rio
Ta cu tú, na BR-401 km 120, no mu ni cí pio
de Bon fim, no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na da Pon te Pre fe i to Ola vo Bra-

sil Fi lho a pon te trans pos ta so bre o rio Ta cu tú, na
BR-401, km 120, no mu ni cí pio de Bon fim, em Ro ra i -
ma, di vi sa do Bra sil com a Gu i a na Ingle sa.

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

Jus ti fi ca ção

Pre fe i to do Mu ni cí pio de Bon fim por duas ve zes, 
Ola vo Bra sil Fi lho pres tou re le van tes ser vi ços à co-
mu ni da de e ao Esta do de Ro ra i ma. Ocu pou, ain da,
di ver sos car gos pú bli cos na es fe ra es ta du al. Em to-
das es sas opor tu ni da des, de mons trou-se ple na men -
te ca paz e pre pa ra do para cum prir, com afin co e in te -
li gên cia, as mis sões que lhe eram atri bu í das.

For mou-se em Admi nis tra ção pela Fa cul da de
Inte gra da Co lé gio Mo der no, em Be lém. Ca sou-se
com Ma ria Izo ne de Andra de, com quem teve três fi-
lhos.

Pos te ri or men te à pós-gra du a ção em Téc ni cas
de Aná li se Orga ni za ci o nal Apli ca das às Empre sas
Pú bli cas aten di da no Rio de Ja ne i ro, vol tou para Boa
Vis ta, seu lo cal de ori gem e, des de logo, in gres sou na
vida pú bli ca, onde per ma ne ceu por 13 anos.

Ho mem de ca rá ter ili ba do, pa u tou sua vida pela
de di ca ção à fa mí lia e pelo amor à ve te ri ná ria e à agri-
cul tu ra. Lu tou pela mo der ni za ção des ta úl ti ma no
Esta do de Ro ra i ma, sem me dir es for ços, pois sa bia
da im por tân cia dos fru tos do cam po para a me lho ria
de vida da po pu la ção do nor te. De i xou dois fi lhos,
João Mon te i ro Bar bo sa e Elvi ra Fer nan des Bar bo sa.

Des tar te, o pre sen te pro je to de lei que sub me to
à apre ci a ção dos meus ilus tres pa res, faz-se a ho me -
na gem, de for ma sin ge la, os ser vi ços pres ta dos por

João Mon te i ro Bar bo sa Fi lho e eter ni za os exem plos
de mo ra li da de e com pe tên cia por ele de i xa dos.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Ro-
me ro Jucá

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 46, DE 2002

De no mi na Pon te João Mon te i ro Bar-
bo sa Fi lho a pon te trans pos ta so bre o rio
Ta cu tú, na BR-401, km 133, nos mu ni cí pi -
os de Bon fim e Nor man dia, no Esta do de
Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na da Pon te João Mon te i ro Bar-

bo sa Fi lho a pon te trans pos ta so bre o rio Ta cu tú, na
BR-401 km 133, na di vi sa dos mu ni cí pi os de Bon fim e
Nor man dia, no Esta do de Ro ra i ma.

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

Jus ti fi ca ção

Gra du a do em Me di ci na Ve te ri ná ria pela Fa cul da -
de de Ciên ci as Agrá ri as do Pará, em 1982, de di cou-se
à vida pú bli ca, vin do a ocu par car gos re le van tes nas
áre as da me di ci na ve te ri ná ria e da agri cul tu ra.

Mem bro do Con se lho-Fe de ral de Me di ci na Ve te ri -
ná ria, exer ceu fun ções na Se cre ta ria de Agri cul tu ra do
ex-Ter ri tó rio de Ro ra i ma e foi De le ga do Fe de ral de Agri-
cul tu ra em Ro ra i ma pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

Ola vo Bra sil Fi lho foi e con ti nua sen do, por tan to, 
exem plo de ho mem pú bli co, que mu i to or gu lho deu a
sua fa mí lia e ao Esta do de Ro ra i ma. Des tar te, a ho-
me na gem se faz à al tu ra do ho mem que foi Ola vo Bra-
sil, con subs tan ci a da nes te pro je to de lei que sub me to 
à apre ci a ção dos meus ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Ro-
me ro Jucá

(À Co mis são de Edu ca ção -– de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 47, DE 2002

Insti tui o Está gio Re tri bu ti vo Obri ga -
tó rio e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Está gio Re tri bu ti vo Obri-

ga tó rio a ser cum pri do pe los alu nos de ins ti tu i ções
pú bli cas fe de ra is de en si no su pe ri or que te nham cur-
sa do a car ga ho rá ria obri ga tó ria ne ces sá ria à con clu -
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são do cur so su pe ri or e res pec ti va ob ten ção do Di plo -
ma.

Pa rá gra fo úni co. O alu no so men te será di plo ma -
do após a ob ten ção do cer ti fi ca do de con clu são do
Está gio Re tri bu ti vo Obri ga tó rio.

Art. 2º O Está gio Re tri bu ti vo Obri ga tó rio con sis -
te na pres ta ção de ser vi ços pro fis si o na is co mu ni tá ri -
os cor re la tos ao cur so su pe ri or cur sa do pelo alu no,
pelo pra zo de 24 (vin te e qua tro) me ses, di vi di dos em
qua tro se mes tres, com car ga ho rá ria mí ni ma de 110
(cen to e dez) ho ras men sa is.

§ 1º A cada se mes tre o alu no fará jus a 15 (quin-
ze) dias de des can so.

§ 2º Será des con ta do do pe río do a ser cum pri do 
no Está gio Re tri bu ti vo Obri ga tó rio o tem po de di ca do
pelo alu no, quan do cur san do a car ga ho rá ria obri ga -
tó ria de seu cur so, às se guin tes ati vi da des do cen tes:

I – pro fes sor de cur sos de en si no pré-ves ti bu lar
gra tu i to;

II – pro fes sor de cur sos de al fa be ti za ção; e
III – pro fes sor de ins ti tu i ções de en si no fun da -

men tal, mé dio e de edu ca ção in fan til, man ti das pelo
Po der Pú bli co Esta du al e Mu ni ci pal.

Art. 3º O lo cal de pres ta ção do Está gio Re tri bu ti -
vo Obri ga tó rio de cada alu no será de fi ni do por Ato do
re i tor da ins ti tu i ção pú bli ca fe de ral de en si no su pe ri or
a qual per ten ça o alu no.

§ 1º O lo cal de pres ta ção do Está gio Re tri bu ti vo
Obri ga tó rio dos alu nos dos cur sos de me di ci na,
odon to lo gia e en fer ma gem será de ci di do por Atos do
Mi nis té rio da Sa ú de, pri o ri zan do as re giões Nor te e
Nor des te.

§ 2º Fi cam as ins ti tu i ções pú bli cas fe de ra is de
en si no su pe ri or au to ri za dos a ce le brar con vê ni os
com ór gãos ou ins ti tu i ções pú bli cas fe de ra is, es ta du -
a is ou mu ni ci pa is para aten der ao dis pos to no ca put
des te ar ti go.

§ 3º É ve da da a re a li za ção do es tá gio de que
tra ta esta lei em en ti da des pri va das com fins lu cra ti -
vos.

Art. 4º O Cer ti fi ca do de Con clu são de que tra ta o
pa rá gra fo úni co do ar ti go 1º será ex pe di do pela ins ti -
tu i ção pú bli ca fe de ral de en si no a qual per ten ça o alu-
no, ba se a do em re la tó rio de de sem pe nho ela bo ra do
pelo di ri gen te res pon sá vel pelo lo cal em que o alu no
pres tou o es tá gio.

§ 1º O re la tó rio de que tra ta o ca put será ob je ti -
vo e ava li a rá o de sem pe nho do alu no quan to à as si -
du i da de; res pon sa bi li da de, in te res se e co nhe ci men to 
téc ni co.

§ 2º Caso o de sem pe nho do alu no no Está gio Re-
tri bu ti vo Obri ga tó rio não te nha sido con si de ra do sa tis fa -
tó rio, o es tá gio será pror ro ga do por seis me ses.

Art. 5º O alu no cur san do o Está gio Re tri bu ti vo
Obri ga tó rio fará jus a aju da de cus to men sal no va lor de:

I – 1 (um) sa lá rio mí ni mo no caso de o
lo cal de pres ta ção do es tá gio se si tu ar no
mu ni cí pio da ins ti tu i ção fe de ral de en si no
su pe ri or a qual per ten ça;

II – 2 (dois) sa lá ri os mí ni mos no caso
de o lo cal de pres ta ção do es tá gio não se
si tu ar no mu ni cí pio da ins ti tu i ção fe de ral de
en si no su pe ri or a qual per ten ça e lhe ser
ofe re ci da ali men ta ção e es ta dia; e

III – 3 (três) sa lá ri os mí ni mos no caso
de o lo cal de pres ta ção do es tá gio não se
si tu ar no mu ni cí pio da ins ti tu i ção fe de ral de
en si no su pe ri or a qual per ten ça e não lhe
ser ofe re ci da ali men ta ção e es ta dia.

Art. 6º O alu no cur san do o Está gio Re tri bu ti vo
Obri ga tó rio fará jus a to das as prer ro ga ti vas le ga is e
pro fis si o na is de como se di plo ma do fos se, no exer-
cí cio das fun ções ine ren tes ao Está gio Re tri bu ti vo
Obri ga tó rio.

Art. 7º O Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra é o
ór gão com pe ten te para edi tar nor mas com ple men ta -
res so bre o Está gio Re tri bu ti vo Obri ga tó rio.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

São re cor ren tes em nos sa so ci e da de as dis cus -
sões acer ca da gra tu i da de do en si no su pe ri or pú bli co, 
ten do este par la men to pre sen ci a do dis cur sos bri-
lhan tes tan to da que les que são a fa vor como dos que
são con tra a gra tu i da de. Ra zões e jus ti fi ca ti vas não
fal tam aos que de fen dem a co bran ça de men sa li da -
des dos alu nos das uni ver si da des pú bli cas, como
tam bém aos que de fen dem a gra tu i da de do en si no,
po rém to dos con cor dam que o en si no pú bli co su pe ri -
or tem uma im por tan te fun ção so ci al a de sem pe nhar.

O pre sen te pro je to de lei pos sui duas ver ten tes
dis tin tas e de fi ni das: a pri me i ra, é a do ca rá ter re tri bu -
ti vo, em que o alu no da uni ver si da de pú bli ca tem a
opor tu ni da de e o de ver de re tri bu ir à so ci e da de os re-
cur sos que fo ram alo ca dos em sua edu ca ção em for-
ma de ser vi ços pres ta dos à co mu ni da de; e a se gun -
da, é a da in ser ção do uni ver si tá rio em um con tex to
so ci al mais am plo em que lhe são apre sen ta dos os
va lo res da ci da da nia e do amor à Pá tria.
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O cer ne da pro po si ção é a cri a ção do Está gio
Re tri bu ti vo Obri ga tó rio, que con sis te na pres ta ção de
ser vi ços pro fis si o na is co mu ni tá ri os cor re la tos ao cur-
so su pe ri or cur sa do pelo alu no, pelo pra zo de 24 me-
ses, di vi di dos em qua tro se mes tres, com car ga ho rá -
ria mí ni ma de 110 ho ras men sa is. O es tá gio será obri-
ga tó rio para to dos os alu nos que te nham cur sa do a
car ga ho rá ria ne ces sá ria à con clu são do cur so su pe -
ri or e res pec ti va ob ten ção do Di plo ma. Note-se, in clu -
si ve, que a di plo ma ção do alu no es ta rá con di ci o na da
à ob ten ção do Cer ti fi ca do de Con clu são do Está gio
Re tri bu ti vo Obri ga tó rio, que será ex pe di do pela ins ti -
tu i ção pú bli ca fe de ral de en si no a qual per ten ça o alu-
no, ba se a do em re la tó rio de de sem pe nho ela bo ra do
pelo di ri gen te res pon sá vel pelo lo cal em que o alu no
pres tou o es tá gio.

Como for ma de in cen ti var o alu no a re a li zar ati-
vi da des do cen tes du ran te os seus es tu dos na uni ver -
si da de, e as sim atin gir os ob je ti vos prin ci pa is da pro-
pos ta, o pro je to pro põe que seja des con ta do do pe-
río do a ser cum pri do no Está gio Re tri bu ti vo Obri ga tó -
rio o tem po de di ca do pelo alu no às se guin tes ati vi da -
des:

I – pro fes sor de cur sos de en si no
pré-ves ti bu lar gra tu i to;

II – pro fes sor de cur sos de al fa be ti za -
ção; e

III – pro fes sor de ins ti tu i ções de en si no 
fun da men tal, mé dio e de edu ca ção in fan til,
man ti das pelo Po der Pú bli co Esta du al e Mu-
ni ci pal.

O lo cal de pres ta ção do Está gio Re tri bu ti vo
Obri ga tó rio de cada alu no será de fi ni do pelo re i tor
da uni ver si da de a qual per ten ça o alu no. A re gra so-
men te não va le rá para os alu nos dos cur sos de me-
di ci na, odon to lo gia e en fer ma gem, cujo lo cal de
pres ta ção do es tá gio será de ci di do por Ato do Mi nis -
té rio da Sa ú de, pri o ri zan do as re giões Nor te e Nor-
des te. Essa ex ce ção faz-se ne ces sá ria de vi do à
enor me ca rên cia de pro fis si o na is da área de sa ú de
em todo país, prin ci pal men te nas Re giões Nor te e
Nor des te, dis pon do o Mi nis té rio da Sa ú de de ma pe -
a men to de ta lha do des sas de fi ciên ci as.

Por fim, como for ma de aten der às ne ces si da de
bá si cas dos es tu dan tes, o pro je to de fi ne três fa i xas
de aju das de cus to ba se a das no lo cal de exe cu ção do
es tá gio e no for ne ci men to ou não de ali men ta ção e
mo ra dia ao es ta gi an do.

No bres Pa res, acre di to fir me men te que a pre-
sen te pro po si ção le gis la ti va, além de for ta le cer o en-
si no su pe ri or pú bli co gra tu i to e ins pi rar em nos sos

uni ver si tá ri os os mais al tos va lo res mo ra is e pa trió ti -
cos, tão ca ren tes em nos sa so ci e da de, ser vi rá como
um im por tan te ins tru men to da ci da da nia. Por tan to,
con cla mo Suas Exce lên ci as a em pres tar efi cá cia a
esta im por tan te mu dan ça em nos so or de na men to ju-
rí di co.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Car-
los Wil son.

(Às Co mis sões de as sun 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 48 DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
que Re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti vos à pro-
pri e da de in dus tri al, para ins ti tu ir o re gis tro de ex-
pres são ou si nal de pro pa gan da no Insti tu to Na ci -
o nal da Pro pri e da de Indus tri al (INPI).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
Art. 2º A pro te ção dos di re i tos re la ti vos à pro pri -

e da de in dus tri al, con si de ra do o seu in te res se so ci al e
o de sen vol vi men to tec no ló gi co e eco nô mi co do País,
efe tua-se me di an te:

I – con ces são de pa ten tes de in ven ção 
e de mo de lo de uti li da de;

II – con ces são de re gis tro de de se nho
in dus tri al;

III – con ces são de re gis tro de mar ca;
IV – con ces são de re gis tro de ex pres -

são ou si nal de pro pa gan da;
V – re pres são às fal sas in di ca ções ge-

o grá fi cas; e
VI – re pres são à con cor rên cia des le al.
.............................................................

TÍTULO III-A
Das Expres sões ou Si na is de Pro pa gan da

CAPÍTULO I
Da Re gis tra bi li da de

Se ção I
Dos Si na is Re gis trá ve is como

Expres são ou Si nal de Pro pa gan da

Art. 175-A. São sus ce tí ve is de re gis tro como
ex pres são ou si nal de pro pa gan da toda le gen da,
anún cio, peça pu bli ci tá ria, pa la vra, com bi na ção de
pa la vras, de se nhos, gra vu ras, ori gi na is e ca rac te rís -
ti cos que se des ti nem a em pre go como meio de re-
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co men dar qua is quer - ati vi da des li ci tas, re al çar qua-
li da des de pro du tos, mer ca do ri as ou ser vi ços, ou a
atra ir a aten ção dos con su mi do res ou usuá ri os.

Pa rá gra fo úni co. As ex pres sões ou si na is de
pro pa gan da po dem ser usa dos em car ta zes, ta bu le -
tas, pa péis avul sos, im pres sos em ge ral ou em qua is -
quer me i os de co mu ni ca ção.

Art. 175-B. A mar ca po de rá fa zer par te de ex-
pres são ou si nal de pro pa gan da, quan do re gis tra da
em nome do mes mo ti tu lar, na clas se ou nas clas ses
cor res pon den tes ao ob je to da pro pa gan da.

Se ção II
Dos Si na is não Re gis trá ve is como
Expres são ou Si nal de Pro pa gan da

Art. 175-C. Não são re gis trá ve is como ex pres -
sões ou si na is de pro pa gan da:

I – pa la vras ou com bi na ções de pa la -
vras ou fra ses, ex clu si va men te des cri ti vas
das qua li da des dos ar ti gos ou ati vi da de;

II – car ta zes, ta bu le tas, anún ci os ou
pe ças pu bli ci tá ri as que não apre sen tem cu-
nho de ori gi na li da de ou que se jam co nhe ci -
dos e usa dos pu bli ca men te em re la ção a
ou tros ar ti gos ou ser vi ços por ter ce i ro;

III – anún ci os, pe ças pu bli ci tá ri as, fra-
ses ou pa la vras con trá ri as à mo ral ou que
con te nham ofen sas ou alu sões in di vi du a is,
ou aten tem con tra idéi as, re li giões ou sen ti -
men tos ve ne rá ve is;

IV – todo car taz, anún cio ou peça pu-
bli ci tá ria que in clua mar ca, tí tu lo de es ta be -
le ci men to, in síg nia, nome de em pre sa ou re-
com pen sa, dos qua is le gi ti ma men te não
pos sa usar o re gis tran te;

V – pa la vras, fra ses, car ta zes, anún ci -
os, pe ças pu bli ci tá ri as ou dís ti cos que já te-
nham sido re gis tra dos por ter ce i ros ou se-
jam ca pa zes de ori gi nar erro ou con fu são
com tais an te ri o ri da des;

VI – o que es ti ver com pre en di do em
qua is quer das pro i bi ções con cer nen tes ao
re gis tro de mar ca, sal vo o dis pos to no in ci so 
VII do art. 124.

CAPÍTULO II
Dos Re que ren tes de Re gis tro

Art. 175-D. Pode re que rer o re gis tro de ex pres -
são ou si nal de pro pa gan da todo aque le que exer cer
qual quer ati vi da de lí ci ta.

CAPÍTULO III
Dos Di re i tos So bre a Expres são ou

Si nal de Pro pa gan da

Se ção I
Aqui si ção

Art. 175-E. A pro pri e da de da ex pres são ou si nal
de pro pa gan da ad qui re-se pelo re gis tro va li da men te
ex pe di do, con for me as dis po si ções des ta Lei, sen do
as se gu ra do ao ti tu lar seu uso ex clu si vo em todo o ter-
ri tó rio na ci o nal.

Se ção II
Da Pro te ção Con fe ri da Pelo Re gis tro

Art. 175-F. Ao ti tu lar da ex pres são ou si nal de
pro pa gan da ou ao de po si tan te é ain da as se gu ra do o
di re i to de:

I – ce der seu re gis tro ou pe di do de re-
gis tro;

II – li cen ci ar seu uso;
III – ze lar pela sua in te gri da de ma te ri al 

ou re pu ta ção.

CAPÍTULO IV
Da Vi gên cia, da Ces são e das Ano ta ções

Se ção I
Da Vi gên cia

Art. 175-G. O re gis tro da ex pres são ou si nal de
pro pa gan da vi go ra rá pelo pra zo de 10 (dez) anos,
con ta dos da data da con ces são do re gis tro, pror ro gá -
vel por pe río dos igua is e su ces si vos.

§ 1º O pe di do de pror ro ga ção de ve rá ser for mu -
la do du ran te o úl ti mo ano de vi gên cia do re gis tro, ins-
tru í do com o com pro van te do pa ga men to da res pec ti -
va re tri bu i ção.

§ 2º Se o pe di do de pror ro ga ção não ti ver sido
efe tu a do até o ter mo fi nal da vi gên cia do re gis tro, o ti-
tu lar po de rá fazê-lo nos 6 (seis) me ses sub se qüen -
tes, me di an te o pa ga men to de re tri bu i ção adi ci o nal.

Se ção II
Da Ces são

Art. 175-H. O pe di do de re gis tro e o re gis tro po-
de rão ser ce di dos, des de que o ces si o ná rio aten da
aos re qui si tos le ga is para re que rer tal re gis tro.

Se ção III
Das Ano ta ções

Art. 175-I. O INPI fará as se guin tes ano ta ções:
I – da ces são, fa zen do cons tar a qua li -

fi ca ção com ple ta do ces si o ná rio;
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II – de qual quer li mi ta ção ou ônus que
re ca ia so bre o pe di do ou re gis tro; e

III – das al te ra ções de nome, sede ou
en de re ço do de po si tan te ou ti tu lar.

Art. 175-J. As ano ta ções pro du zi rão efe i tos em
re la ção a ter ce i ros a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Art. 175-L. Cabe re cur so da de ci são que in de fe -
rir ano ta ção de ces são.

Se ção IV
Da Li cen ça de Uso

Art. 175-M. O ti tu lar de re gis tro ou o de po si tan te
de pe di do de re gis tro po de rá ce le brar con tra to de li-
cen ça para uso da ex pres são ou si nal de pro pa gan -
da, sem pre ju í zo de seu di re i to de exer cer con tro le
efe ti vo so bre as es pe ci fi ca ções, na tu re za e qua li da de 
dos res pec ti vos pro du tos ou ser vi ços.

Pa rá gra fo úni co. O li cen ci a do po de rá ser in ves ti -
do pelo ti tu lar de to dos os po de res para agir em de fe -
sa da ex pres são ou si nal de pro pa gan da, sem pre ju í -
zo dos seus pró pri os di re i tos.

Art. 175-N. O con tra to de li cen ça de ve rá ser
aver ba do no INPI para que pro du za efe i tos em re la -
ção a ter ce i ros.

§ 1º A aver ba ção pro du zi rá efe i tos em re la ção a
ter ce i ros a par tir da data de sua pu bli ca ção.

§ 2º Para efe i to de va li da de de pro va de uso, o
con tra to de li cen ça não pre ci sa rá es tar aver ba do no
INPI.

Art. 175-O. Da de ci são que in de fe rir a aver ba -
ção do con tra to de li cen ça cabe re cur so.

CAPÍTULO V
Da Per da dos Di re i tos

Art. 175-P. O re gis tro da ex pres são ou si nal de
pro pa gan da ex tin gue-se:

I – pela ex pi ra ção do pra zo de vi gên -
cia;

II – pela re nún cia;
III – pela ca du ci da de; ou
IV – pela inob ser vân cia do dis pos to no

art. 217.
Art. 175-Q. Ca du ca rá o re gis tro, a re que ri men to

de qual quer pes soa com le gí ti mo in te res se se, de cor -
ri dos 5 (cin co) anos da sua con ces são, na data do re-
que ri men to:

I – o uso da ex pres são ou si nal de pro-
pa gan da não ti ver sido ini ci a do no Bra sil; ou

II – o uso da ex pres são ou si nal de
pro pa gan da ti ver sido in ter rom pi do por mais
de 5 (cin co) anos con se cu ti vos, ou se, no

mes mo pra zo, a ex pres são ou si nal de pro-
pa gan da ti ver sido usa da com mo di fi ca ção
que im pli que al te ra ção de seu ca rá ter dis tin -
ti vo ori gi nal, tal como cons tan te do cer ti fi ca -
do de re gis tro.

§ 1º Não ocor re rá ca du ci da de se o ti tu lar jus ti fi -
car o de su so da ex pres são ou si nal de pro pa gan da
por ra zões le gí ti mas.

§ 2º O ti tu lar será in ti ma do para se ma ni fes tar no
pra zo de 60 (ses sen ta) dias, ca ben do-lhe o ônus de
pro var o uso da ex pres são ou si nal de pro pa gan da ou
jus ti fi car seu de su so por ra zões le gí ti mas.

Art. 175-R. Não se co nhe ce rá do re que ri men to
de ca du ci da de se o uso da ex pres são ou si nal de pro-
pa gan da ti ver sido com pro va do ou jus ti fi ca do seu de-
su so em pro ces so an te ri or, re que ri do há me nos de 5
(cin co) anos.

Art. 175-S. Da de ci são que de cla rar ou de ne gar
a ca du ci da de ca be rá re cur so.

CAPÍTULO VI
Do De pó si to

Art. 175-T. O pe di do de ve rá re fe rir-se a um úni co 
re gis tro e, nas con di ções es ta be le ci das pelo INPI,
con te rá:

I – re que ri men to;
II – com pro van te do pa ga men to da re-

tri bu i ção re la ti va ao de pó si to.
Pa rá gra fo úni co. O re que ri men to e qual quer do-

cu men to que o acom pa nhe de ve rão ser apre sen ta -
dos em lín gua por tu gue sa e, quan do hou ver do cu -
men to em lín gua es tran ge i ra, sua tra du ção sim ples
de ve rá ser apre sen ta da no ato do de pó si to ou den tro
dos 60 (ses sen ta) dias sub se qüen tes, sob pena de
não ser con si de ra do o do cu men to.

Art. 175-U. Apre sen ta do o pe di dos será ele
sub me ti do a exa me for mal pre li mi nar e, se de vi da -
men te ins tru í do, será pro to co li za do, con si de ra da a
data de de pó si to a da sua apre sen ta ção.

Art. 175-V. O pe di do que não aten der for mal -
men te ao dis pos to no art. 175-E, mas que con ti ver
da dos su fi ci en tes re la ti vos ao de po si tan te e à ex-
pres são ou si nal de pro pa gan da po de rá ser en tre -
gue, me di an te re ci bo da ta do, ao INPI, que es ta be le -
ce rá as exi gên ci as a se rem cum pri das pelo de po si -
tan te, em 5 (cin co) dias, sob pena de ser con si de ra -
do ine xis ten te.

Pa rá gra fo úni co. Cum pri das as exi gên ci as, o
de pó si to será con si de ra do como efe tu a do na data
da apre sen ta ção do pe di do.
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CAPÍTULO VII
Do Exa me

Art. 175-X. Pro to co li za do, o pe di do será pu bli ca -
do para apre sen ta ção de opo si ção, no pra zo de 60
(ses sen ta) dias.

Pa rá gra fo úni co. O de po si tan te será in ti ma do da
opo si ção, po den do ma ni fes tar-se no pra zo de 60
(ses sen ta) dias.

Art. 175-Z. De cor ri do o pra zo de opo si ção ou, se
in ter pos ta esta, fin do o pra zo de ma ni fes ta ção, será
fe i to o exa me, du ran te o qual po de rão ser for mu la das
exi gên ci as, que de ve rão ser res pon di das no pra zo de
60 (ses sen ta) dias.

§ 1º Não res pon di da a exi gên cia, o pe di do será
de fi ni ti va men te ar qui va do.

§ 2º Res pon di da a exi gên cia, ain da que não
cum pri da, ou con tes ta da a sua for mu la ção, dar-se-á
pros se gui men to ao exa me,

Art. 175-AA. Con clu í do o exa me, será pro fe ri da
de ci são, de fe rin do ou in de fe rin do o pe di do de re gis -
tro.

CAPÍTULO VIII
Da Expe di ção do Cer ti fi ca do de Re gis tro

Art. 175-AB. O cer ti fi ca do de re gis tro será con-
ce di do de po is de de fe ri do o pe di do e com pro va do o
pa ga men to das re tri bu i ções cor res pon den tes.

Art. 175-AC. O pa ga men to das re tri bu i ções, e
sua com pro va ção, re la ti vas à ex pe di ção do cer ti fi ca -
do de re gis tro e ao pri me i ro de cê nio de sua vi gên cia,
de ve rão ser efe tu a dos no pra zo de 60 (ses sen ta) dias
con ta dos do de fe ri men to.

Pa rá gra fo úni co. A re tri bu i ção po de rá ain da ser
paga e com pro va da den tro de 30 (trin ta) dias após o
pra zo pre vis to nes te ar ti go, in de pen den te men te de no ti -
fi ca ção, me di an te o pa ga men to de re tri bu i ção es pe cí fi -
ca, sob pena de ar qui va men to de fi ni ti vo do pe di do.

Art. 175-AD. Re pu ta-se con ce di do o cer ti fi ca do de
re gis tro na data da pu bli ca ção do res pec ti vo ato.

Art. 175-AE. Do cer ti fi ca do de ve rão cons tar a ex-
pres são ou si nal de pro pa gan da, o nú me ro e data do re-
gis tro e o nome, na ci o na li da de e do mi cí lio do ti tu lar.

CAPÍTULO IX
Da Nu li da de do Re gis tro

Se ção I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 175-AF. É nulo o re gis tro que for con ce di do
em de sa cor do com as dis po si ções des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A nu li da de do re gis tro po de rá
ser to tal ou par ci al, sen do con di ção para a nu li da de
par ci al o fato de a par te sub sis ten te pode ser con si de -
ra da re gis trá vel.

Art. 175-AG. A de cla ra ção de nu li da de pro du zi rá 
efe i to a par tir da data do de pó si to do pe di do.

Se ção II
Do Pro ces so Admi nis tra ti vo de Nu li da de

Art. 175-AH. A nu li da de do re gis tro será de cla ra -
da ad mi nis tra ti va men te quan do ti ver sido con ce di da
com in frin gên cia do dis pos to nes ta lei.

Art. 175-AI. O pro ces so de nu li da de po de rá ser
ins ta u ra do de ofí cio ou me di an te re que ri men to de
qual quer pes soa com le gi ti mo in te res se, no pra zo de
180 (cen to e oi ten ta) dias con ta dos da data da ex pe -
di ção do cer ti fi ca do de re gis tro.

Art. 175-AJ. O ti tu lar será in ti ma do para se ma ni -
fes tar no pra zo de 60 (ses sen ta) dias.

Art. 115-AL. De cor ri do o pra zo fi xa do no ar ti go
an te ri or, mes mo que não apre sen ta da a ma ni fes ta -
ção, o pro ces so será de ci di do pelo Pre si den te do
INPI, en ce nan do-se a ins tân cia ad mi nis tra ti va.

Art. 175-AM. O pro ces so de nu li da de pros se gui -
rá ain da que ex tin to o re gis tro.

Se ção III
Da Ação de Nu li da de

Art. 175-AN. A ação de nu li da de po de rá ser pro-
pos ta pelo INPI ou por qual quer pes soa com le gí ti mo
in te res se.

Pa rá gra fo úni co. O juiz po de rá, nos au tos da
ação de nu li da de, de ter mi nar li mi nar men te a sus pen -
são dos efe i tos do re gis tro e do uso da ex pres são ou
si nal de pro pa gan da, aten di dos os re qui si tos pro ces -
su a is pró pri os.

Art. 175-AO. Pres cre ve em 5 (cin co) anos a ação
para de cla rar a nu li da de do re gis tro, con ta dos da data
da sua con ces são.

Art. 175-AP. A ação de nu li da de do re gis tro será
aju i za da no foro da jus ti ça fe de ral e o INPI, quan do
não for au tor, in ter vi rá no fe i to.

§ 1º O pra zo para res pos ta do réu ti tu lar do re-
gis tro será de 60 (ses sen ta) dias.

§ 2º Tran si ta da em jul ga do a de ci são da ação de
nu li da de, o INPI pu bli ca rá ano ta ção, para ciên cia de
ter ce i ros.

....................................................................................
Art. 233. Os pe di dos de de cla ra ção de no to ri e -

da de se rão de fi ni ti va men te  arquivados e as de cla ra -

02090 Qu ar ta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

    171MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ções per ma ne ce rão em vi gor pelo pra zo de vi gên cia
res tan te, não po den do ser pror ro ga dos.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, abo liu o
re gis tro de ex pres são ou si nal de pro pa gan da no
Insti tu to Na ci o nal da Pro pri e da de Indus tri al.

Não de i xou de ha ver, con tu do, pro te ção a-essa
cri a ção in te lec tu al. Tan to éas sim, que a re fe ri da lei ti pi fi -
ca como cri me de con cor rên cia des le al o uso ou a imi ta -
ção de ex pres são ou si nal de pro pa gan da alhe i os.

O re gis tro pas sou a ser fa cul ta ti vo, ao con trá rio
do re gi me pre vis to na le gis la ção an te ri or, que o exi gia
como for ma de as se gu rar a pro pri e da de da ex pres -
são ou si nal de pro pa gan da.

A au sên cia de um ór gão pró prio res pon sá vel
pelo re gis tro di fi cul ta a pro va da pro pri e da de de ex-
pres são ou si nal de pro pa gan da. Além dis so, au men -
ta o nú me ro de dis pu tas ju di ci a is para re sol ver ques-
tões li ga das ao tema.

Mu i tas em pre sas tem re cor ri do aos car tó ri os de
tí tu los e do cu men tos para fins de re gis tro, com vis tas
a ga ran tir a sua pro pri e da de.

Ocor re que o re gis tro é fe i to sem cri té ri os de fi ni -
dos em lei.

Essa si tu a ção tem ge ra do in se gu ran ça no mer-
ca do.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 5º, in ci sos
XXVII e XXIX, re co nhe ce o di re i to à pro pri e da de in te -
lec tu al, de ter mi nan do que a lei dis ci pli ne a sua pro te -
ção.

Com a edi ção da Lei nº 9.279, em 1996, a pro te -
ção à ex pres são ou si nal de pro pa gan da fi cou des-
pro vi da de re gu la men ta ção.

Com vis tas a cor ri gir essa dis tor ção e a dar cum-
pri men to ao man da men to cons ti tu ci o nal, es ta mos
sub me ten do a esta Casa o pre sen te pro je to de lei,
para o qual con ta mos com o apo io dos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti -
vos à pro pri e da de in dus tri al.

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

TÍTULO III
Das Mar cas

....................................................................................
Art. 124. Não são re gis trá ve is como mar ca:

....................................................................................
VII – si nal ou ex pres são em pre ga da ape nas

como meio de pro pa gan da;
....................................................................................

Art. 217. A pes soa do mi ci li a da no ex te ri or de ve -
rá cons ti tu ir e man ter pro cu ra dor de vi da men te qua li fi -
ca do e do mi ci li a do no País, com po de res para re pre -
sen tá-la ad mi nis tra ti va e ju di ci al men te, in clu si ve para
re ce ber ci ta ções.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

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

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

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
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:
....................................................................................

XXVII – aos au to res per ten ce o di re i to ex clu si vo
de uti li za ção, pu bli ca ção ou re pro du ção de suas
obras, trans mis sí vel aos her de i ros pelo tem po que a
lei fi xar;
....................................................................................

XXIX – a lei as se gu ra rá aos au to res de in ven tos
in dus tri a is pri vi lé gio tem po rá rio para sua uti li za ção,
bem como pro te ção às cri a ções in dus tri a is, à pro pri e -
da de das mar cas, aos no mes de em pre sas e a ou tros
sig nos dis tin ti vos, ten do em vis ta o in te res se so ci al e
o de sen vol vi men to tec no ló gi co e eco nô mi co do País;
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to de ur gên cia 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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REQUERIMENTO Nº 66, DE 2002

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 5/2002 ad vin do da apro va ção da Men sa gem nº 86
de 2002, que ”pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri -
za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no,
no va lor to tal equi va len te a US$240,000,000.00 (du-
zen tos e qua ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, com ga ran tia da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o Ban co do Nor-
des te do Bra sil S/A – BNB e o Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar, par-
ci al men te, o Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris -
mo no Nor des te – PRODETUR/NE II“.

Sala das Co mis sões, 7 de mar ço de 2002. – Lú-
cio Alcân ta ra – Ri car do San tos – Ro me ro Jucá –
Ro bi son Vi a na – Ge ral do Melo – Gil van Bor ges –
Lú dio Co e lho – Car los Be zer ra – La u ro Cam pos –
Gil ber to Mes tri nho – Ger son Ca ma ta – Edu ar do
Su plicy – Wel ling ton Ro ber to – Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re-
que ri men to lido será vo ta do opor tu na men te.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 67, de 2002

Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 218 e 219 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em
ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
eco no mis ta e No bel de Eco no mia, Ja mes To bin, que
mor reu on tem aos 84 anos.

Jus ti fi ca ção

O eco no mis ta Ja mes To bin foi la u re a do com o
Prê mio No bel de Eco no mia em 1981. Pro fes sor da
Uni ver si da de de Yale, foi tam bém as ses sor do pre si -
den te John Ken nedy.

Em 1972, na Uni ver si da de de Prin ce ton, o Pro-
fes sor Ja mes To bin, for mu lou a pro pos ta de se ins ti tu -
ir uma taxa so bre as tran sa ções fi nan ce i ras in ter na ci -
o na is, me nor que 0,5% so bre o va lor de cada tran sa -
ção. Para usar a ima gem do pró prio To bin, se ria como
co lo car um pou co de are ia nas en gre na gens fi nan ce i -
ras in ter na ci o na is. Os re cur sos ar re ca da dos po de ri -
am cons ti tu ir um fun do para dar apo io à es ta bi li za ção
e ao com ba te à po bre za, à pro mo ção da ci da da nia
nos di ver sos pa í ses. A su ges tão de To bin é a de que
os pa í ses pos sam fi car com, pelo me nos, 50% da ar-

re ca da ção do im pos to, no caso dos pa í ses me no res,
até 100%. Re cen te men te, To bin pro pôs que essa taxa
fos se de, no má xi mo, de 0,25%.

Os che fes de Esta do em todo o mun do têm dis-
cu ti do nos úl ti mos anos a ado ção da de no mi na da
Taxa To bin so bre as ope ra ções fi nan ce i ras in ter na ci o -
na is, por ele pro pos ta. Vi si tei-o duas ve zes, em 1997
e em 1999, na Uni ver si da de de Yale, para tro car idéi-
as a res pe i to da ins ti tu i ção da ga ran tia de uma ren da
mí ni ma.

Te nho a cer te za de que, se ti vés se mos se gui do
os con se lhos de To bin, es ta ría mos em si tu a ção mu i to
me lhor do que hoje.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Edu-
ar do Su plicy – Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re-
que ri men to lido de pen de de vo ta ção, em cujo en ca -
mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra as Srs.
Se na do ras e os Srs. Se na do res que o de se ja rem.

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 (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa le ceu no
do min go úl ti mo, dia 10, aque le que era, até en tão,
um dos ma i o res eco no mis tas vi vos que co nhe ce -
mos no úl ti mo sé cu lo: Ja mes To bin, pro fes sor da
Uni ver si da de de Yale e cri a dor de inú me ras pro po si -
ções, en tre as qua is a de no mi na da Taxa To bin so bre 
as ope ra ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is. Ain da no
seu dis cur so, re a li za do em For ta le za, na re u nião do
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, o pró-
prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so fez
men ção à im por tân cia da Taxa To bin.

Ja mes To bin, con for me Paul Krug man hoje
ana li sa em seu ar ti go no The New York Ti mes, foi
uma men te ilu mi na da que con tri bu iu ex tra or di na ri a -
men te, so bre tu do nos anos 60 e 70, para que pu-
des sem ser apli ca das as idéi as de John May nard
Key nes. Con tri bu iu sig ni fi ca ti va men te para que a
pró pria eco no mia nor te-ame ri ca na fun ci o nas se me-
lhor do que sem as suas re co men da ções.

Ja mes To bin foi o prin ci pal con se lhe i ro eco nô -
mi co do Pre si den te John Ken nedy. Ja mes To bin de i -
xa para to dos nós, eco no mis tas, li ções de éti ca ex-
tra or di na ri a men te im por tan tes.
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Ain da no úl ti mo sá ba do, fui con vi da do para fa-
zer uma con fe rên cia no Con gres so Nor te-Ame ri ca no 
da Ren da Bá si ca Ga ran ti da, na Uni ver si da de da ci-
da de de Nova Ior que. Con cluí a mi nha pa les tra sem
ima gi nar que Ja mes To bin vi ria a fa le cer no dia se-
guin te e pro pus aos or ga ni za do res do Con gres so
que en viás se mos uma car ta a Ja mes To bin.

Esta é a car ta que eu e Karl Wil der quist, co or -
de na dor da Rede da Ren da Bá si ca dos Esta dos
Uni dos, es cre ve mos no dia 09 de mar ço ao Pro fes -
sor Ja mes To bin:

Esta mos mu i to fe li zes de co mu ni car ao
se nhor que a sua pro po si ção de ga ran tir
uma ren da para to dos, seja por um im pos to
de ren da ne ga ti vo, de um de mo grant, de
uma ren da bá si ca ou de um ca pi tal bá si co,
está mu i to viva não ape nas na Eu ro pa, onde
se cri ou a Rede Eu ro péia da Ren da Bá si ca
em 1986, a qual se tor nou mais e mais ati va,
não ape nas no Bra sil, na Áfri ca do Sul e em
mu i tos ou tros pa í ses, mas tam bém nos Esta-
dos Uni dos, onde aca ba mos de con clu ir o pri-
me i ro con gres so da Rede Nor te-Ame ri ca na
de Ren da Bá si ca Ga ran ti da, na Uni ver si da de
da Ci da de de Nova York.“

E ali con clu í mos que é a nos sa in ten ção or ga -
ni zar uma ou tra con fe rên cia du ran te o pró xi mo ano
aca dê mi co, seja em Nova York ou, quem sabe, em
Yale. Se ria uma hon ra con tar com a pre sen ça de Ja-
mes To bin. Infe liz men te, ele não po de rá res pon der a
essa car ta. No en tan to, gos ta ría mos de di zer o quão
im por tan te foi a sua con tri bu i ção.

Sr. Pre si den te, tive a hon ra de en tre vis tar o
Pro fes sor Ja mes To bin em se tem bro úl ti mo, quan do
per gun tei so bre como ele de sen vol veu a idéia de um
im pos to de ren da ne ga ti vo, da ga ran tia de uma ren-
da mí ni ma, de ma ne i ra in de pen den te da que la que o
pró prio Mil ton Fri ed man ha via re a li za do.

Em ho me na gem ao Pro fes sor Ja mes To bin, Sr.
Pre si den te, gos ta ria que o con te ú do com ple to des sa 
en tre vis ta cons tas se dos Ana is do Se na do Fe de ral.

Além dis so, gos ta ría mos de en vi ar nos so sen ti -
men to de pe sar à Uni ver si da de de Yale e aos fa mi li -
a res do pro fes sor Ja mes To bin.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

REQUERIMENTO Nº...., DE 2002

Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 218 e 219 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em
ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
eco no mis ta e No bel de Eco no mia, Ja mes To bin, que
mor reu on tem aos 84 anos.

Jus ti fi ca ção

O eco no mis ta Ja mes To bin foi la u re a do com o
Prê mio No bel de Eco no mia em 1981. Pro fes sor da
Uni ver si da de de Yale, foi tam bém as ses sor do pre si -
den te John Ken nedy.

Em 1972, na Uni ver si da de de Prin ce ton, o Pro-
fes sor Ja mes To bin, for mu lou a pro pos ta de se ins ti tu -
ir uma taxa so bre as tran sa ções fi nan ce i ras in ter na ci -
o na is, me nor que 0,5% so bre o va lor de cada tran sa -
ção. Para usar a ima gem do pró prio To bin, se ria como
co lo car um pou co de are ia nas en gre na gens fi nan ce i -
ras in ter na ci o na is. Os re cur sos ar re ca da dos po de ri -
am cons ti tu ir um fun do para dar apo io à es ta bi li za ção
e ao com ba te à po bre za, à pro mo ção da ci da da nia
nos di ver sos pa í ses. A su ges tão de To bin é a de que
os pa í ses pos sam fi car com, pelo me nos, 50% da ar-
re ca da ção do im pos to, no caso dos pa í ses me no res,
até 100%. Re cen te men te, To bin pro pôs que essa taxa
fos se de, no má xi mo, de 0,25%.

Os che fes de Esta do em todo o mun do têm dis-
cu ti do nos úl ti mos anos a ado ção da de no mi na da
Taxa To bin so bre as ope ra ções fi nan ce i ras in ter na ci o -
na is, por ele pro pos ta. Vi si tei-o duas ve zes, em 1997
e em 1999, na Uni ver si da de de Yale, para tro car idéi-
as a res pe i to da ins ti tu i ção da ga ran tia de uma ren da
mí ni ma. 

Te nho a cer te za de que, se ti vés se mos se gui do
os con se lhos de To bin, es ta ría mos em si tu a ção mu i to
me lhor do que hoje.

Sala das ses sões, em 12 de mar ço de 2002. –
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

DIÁLOGO COM JAMES TOBIN
E O SENADOR EDUARDO SUPLICY

Ja mes To bin está en tre os eco no mis tas a quem
mais ad mi ro e cu jas obras mais gos to de ler. No fi nal
da dé ca da de 1960 ele es te ve no Bra sil, a con vi te da
Fun da ção Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas da
USP. Eu ha via vol ta do re cen te men te de meu mes tra -
do na Mi chi gan Sta te Uni ver sity, es ta va co me çan do
mi nha car re i ra de pro fes sor na EAESP-FGV, e fui
mos trar a ci da de de São Pa u lo a ele, res sal tan do os
gran des con tras tes so ci a is. Ele se dis tin guia da que les 
que se gui am as re co men da ções mo ne ta ris tas de Mil-
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ton Fri ed man, pois ava li a va como im por tan te, na tra-
di ção key ne si a na, ad mi nis trar bem os di ver sos ins tru -
men tos de po lí ti ca fis cal e mo ne tá ria para ga ran tir os
ob je ti vos de cres ci men to, es ta bi li da de e eqüi da de.
Hou ve um pon to, en tre tan to, que Mil ton Fri ed man e
Ja mes To bin ti ve ram em co mum: am bos, de for ma in-
de pen den te, se gun do os seus de po i men tos nes te li-
vro, de sen vol ve ram a pro pos ta de um im pos to de ren-
da ne ga ti vo.

Em 1981, o pro fes sor Ja mes To bin foi la u re a do
com o Prê mio No bel de Eco no mia pela Aca de mia de
Ciên ci as da Su é cia. Os che fes de Esta do em todo o
mun do têm dis cu ti do nos úl ti mos anos a ado ção da
de no mi na da Taxa To bin so bre as ope ra ções fi nan ce i -
ras in ter na ci o na is, por ele pro pos ta. Vi si tei-o duas ve-
zes, em 1997 e em 1999, na Uni ver si da de de Yale,
para tro car idéi as a res pe i to da ins ti tu i ção da ga ran tia
de uma ren da mí ni ma. Sen ti-me mu i to hon ra do quan-
do, em 18 de se tem bro de 2001, ele res pon deu às 17
per gun tas que eu lhe en vi a ra, por cor re io ele trô ni co,
em 11 de agos to de 2001. Eis o nos so diá lo go. 

SUPLICY: Qu an do foi a pri me i ra vez em que o
se nhor to mou con ta to com a idéia da ga ran tia de uma
ren da mí ni ma, seja por meio de um im pos to de ren da
ne ga ti vo ou de uma ren da bá si ca?

TOBIN: Pri me i ro me tor nei in te res sa do numa
ren da bá si ca, ou num de mo grant, em 1965,quan do
co me cei a es cre ver um ar ti go para a re vis ta Da e da -
lus, ”Me lho ran do o sta tus eco nô mi co do ne gro“. Esse
foi um nú me ro es pe ci al de vo ta do in te i ra men te aos
pro ble mas do ne gro na Amé ri ca, pu bli ca do como li vro 
em 1966. Era um as sun to novo para mim, e pro cu rei
ge rar uma pla ta for ma pró pria, sem qual quer re fe rên -
cia à li te ra tu ra exis ten te. Uma de mi nhas vá ri as pro-
pos tas foi a de um de mo grant uni ver sal de 300 dó la -
res por ano – par a to dos, é cla ro, não ape nas os ne-
gros – e um im pos to de ren da ne ga ti vo de um ter ço.
Eu de se nhei o grá fi co, ago ra fa mi li ar, re la ci o nan do a
ren da dis po ní vel da fa mí lia e a ren da, le van do em
con si de ra ção o de mo grant como im pos to, e o im pos -
to de ren da nor mal. Eu nada sa bia das pro pos tas an-
te ri o res des se tipo. Esta va es cre ven do um tra ba lho
de po lí ti ca prag má ti co, não um ar ti go aca dê mi co, e
essa pro pos ta pa re cia a mim uma co i sa ób via de se
fa zer. O ar ti go foi se gui do de nu me ro sos tra ba lhos em
que ad vo guei a pro pos ta, ain da no es pí ri to de uma
po lí ti ca prag má ti ca. Em de ter mi na do mo men to, tor-
nei-me cons ci en te da pro pos ta de Fri ed man, mas
pen sei que ela fos se con fi na da a um im pos to de ren-
da ne ga ti vo com uma alí quo ta igual à mais ba i xa fa i xa 
de isen ção, e aqui lo não me pa re ceu ofe re cer uma

aju da su fi ci en te. Eu não co nhe cia as pro pos tas exis-
ten tes em ou tros pa í ses. 

SUPLICY: Qu a is fo ram os au to res que mais o
in flu en ci a ram quan do o se nhor de sen vol veu a idéia
de um im pos to de ren da ne ga ti vo e de um de mo grant
que se ria pago a to dos os ci da dãos ame ri ca nos.
Como foi de sen vol vi da a idéia?

TOBIN: Ne nhum au tor an te ri or me in flu en ci ou.
Jun ta men te com meus co le gas, Bra i nard, Watts, Mi-
es kovs ki, Pech man e ou tros, pro cu rei for mu lar uma
pro pos ta e, ao mes mo tem po, ven der a idéia.

1 Esta en tre vis ta faz par te do li vro: SUPLICY, Edu ar do Ma ta raz zo
(2002) Ren da de Ci da da nia: A sa í da  é ela por ta. São Pa u lo, Cor-
tez Edi to ra Fun da ção Per seu Abra mo, pp.332-338

SUPLICY: De que ma ne i ra o se nhor le vou em
con si de ra ção as vi sões crí ti cas dos eco no mis tas
clás si cos, como Adam Smith, Da vid Ri car do, Tho mas 
Malt hus e, sob uma ou tra pers pec ti va, Karl Marx, so-
bre as di ver sas for mas apre sen ta das pe las Leis de
Assis tên cia aos Po bres? Tome, por exem plo, as ob-
ser va ções fe i tas por Da vid Ri car do no seu ca pí tu lo ”
On wa ges“ (So bre os sa lá ri os),em seu On the prin ci -
ples of po li ti cal eco nomy and ta xa ti on (1817). ”A ten-
dên cia cla ra e di re ta das Leis de Assis tên cia aos Po-
bres está em di re ta opo si ção a es ses prin cí pi os ób vi -
os: não é, como a le gis la tu ra ha via be ne vo la men te in-
ten ci o na do, par a me lho rar a con di ção dos po bres,
mas para de te ri o rar a con di ção tan to dos ri cos como
dos po bres; em vez de fa zer os po bres ri cos, e as são
cal cu la das para fa zer os ri cos po bres e en quan to es-
sas leis es tão em vi gên cia, é mu i to con for me a or dem
na tu ral das co i sas que o fun do par a ma nu ten ção dos
po bres de ve rá cres cer pro gres si va men te, até ab sor -
ver toda a ren da lí qui da do país, ou ao me nos quan to
o Esta do de i xar para nós, de po is de sa tis fa zer suas
de man das que nun ca di mi nu em so bre os gas tos pú-
bli cos 

[…] Se por lei todo ser hu ma no que de se jar apo-
io pu der es tar cer to de obtê-lo, e o ob ti ver em tal grau
de for ma a fa zer a sua vida to le ra vel men te con for tá -
vel, a te o ria nos leva a es pe rar que to dos os de ma is
im pos tos jun tos se ri am le ves se com pa ra dos com o
úni co re fe ren te ao im pos to des ti na do aos po bres“.

Em que me di da o se nhor con si de rou as con tri -
bu i ções de Au gus tín Cour not (1838), Ja mes Edward
Me a de (1935),Joan Ro bin son (1937) Abba Ler ner
(1944), Fri e drich Von Ha yek (1944), Ge or ge Sti gler
(1944),Mil ton Fri ed man (1962),ou qual quer ou tro au-

02094 Qu ar ta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

    175MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tor, quan do de sen vol veu as suas pró pri as vi sões da
ga ran tia de uma ren da?

TOBIN: De ma ne i ra al gu ma. Sou mais um prag-
má ti co do que um aca dê mi co. Sem pre tive con fi an ça
de que po de ria tra ba lhar nas co i sas mais ób vi as da
mi nha pró pria ma ne i ra. É cla ro que eu com pre en dia a
vi são de Ri car do, em bo ra não me lem bras se de suas
pa la vras, mas essa era uma ques tão em pí ri ca, e eu
não era tão pes si mis ta.

SUPLICY: De que for ma, ao pro por a ins ti tu i ção
de uma ren da ga ran ti da, o se nhor le vou em con si de -
ra ção que po de ria ha ver o mais am plo apo io à pro po -
si ção no es pec tro po lí ti co?

TOBIN: Eu ti nha re ce io de que não re ce be ria
qual quer apo io. Os que eram ati vos po li ti ca men te, e
os es tra tos mais po de ro sos, se ri am con trá ri os, e eles
pre va le ce ri am. As pes so as que po de ri am ga nhar com
a pro pos ta não vo ta ri am e par ti lha ri am os va lo res bur-
gue ses da que les que es ta vam em me lhor con di ção.

SUPLICY: Qu a is eram os prin ci pa is au to res e
ar ti cu la do res do do cu men to da Pri ma ve ra de
1968,que con cla mou o Con gres so Na ci o nal ”a ado tar
nes se ano um sis te ma de su ple men ta ção e de ga ran -
tia de ren da“? Po de ria dis cor rer bre ve men te a res pe i -
to da his tó ria des sa ini ci a ti va?

TOBIN: Essa pe ti ção foi for mu la da e as as si na -
tu ras re co lhi das por um jo vem pro fes sor as sis ten te do
MIT, que ha via sido meu es tu dan te na Uni ver si da de
de Yale. Nes te mo men to, na mi nha casa de fé ri as, eu
não re cor do do seu nome, ou do nú me ro de eco no -
mis tas que a as si na ram. Con si de ro que foi um su ces -
so. Mas Fri ed man não quis jun tar-se a nós. Isso foi um
de sa pon ta men to com res pe i to à es pe ran ça de que
essa pro pos ta po de ria ter o mais am plo apo io não-po-
lí ti co e não-ide o ló gi co. Isso tam bém con fir mou a mi-
nha sus pe i ta pré via de que o apo io de Fri ed man ao
im pos to de ren da ne ga ti vo não era de co ra ção2.

SUPLICY: Terá o Cré di to Fis cal por Re mu ne ra -
ção Re ce bi da (EITC),es pe ci al men te de po is de ter
sido ex pan di do des de 1993,con tri bu í do para que os
Esta dos Uni dos ti ves sem ta xas de de sem pre go mais
ba i xas até o ano 2000? Por que a taxa de de sem pre -
go tem cres ci do du ran te o ano 2001?

TOBIN: Eu não pen so que o EITC te nha tido
mu i to efe i to so bre as ta xas de de sem pre go. O de clí -
nio do de sem pre go, nos anos 90,foi em gran de par te
o re sul ta do de boa po lí ti ca ma cro e co nô mi ca, es pe ci -
al men te por Gre ens pan, no Fe de ral Re ser ve Bo ard, e
al gu ma boa sor te. Veja Blin der e Yel len, A dé ca da fa-
bu lo sa.

SUPLICY: Te ria um im pos to de ren da ne ga ti vo
com ple to, como es pe ci fi ca do no Pla no de Assis tên cia 
à Fa mí lia, de Ni xon, em 1969,sido mais efi ci en te para
o pro pó si to de er ra di car a po bre za?

TOBIN: Sim, em mi nha opi nião, para di mi nu ir a
po bre za. Tal vez não para re du zir o de sem pre go, mas
pen so de qual quer ma ne i ra que isso é prin ci pal men te 
ma cro e co no mia.

SUPLICY: O se nhor po de ria nos di zer como de-
sen vol veu, e com quem, a idéia de pa gar um de mo -
grant a to dos os ame ri ca nos, quan do Ge or ge McGo-
vern o pro pôs nas ele i ções na ci o na is de 1972? Qu an -
to va le ria hoje aque le de mo grant, em dó la res? Por
que aque la idéia não foi tão bem ace i ta, na que la cam-
pa nha? 

2 To bin usou, aqui, a ex pres são “Fri ed man’s sup port of Ne ga ti ve
Inco me Tax was half-he ar ted”.

TOBIN: O pro gra ma de McGo vern foi pre pa ra do 
por mim, Bra i nard e Watts, e tam bém Bu low e Sho-
ven. O eco no mis ta res pon sá vel pela pla ta for ma era o
fa le ci do Edwin Kuh. Infe liz men te, o pró prio McGo vern
não era adep to dos nú me ros, e seus con se lhe i ros po-
lí ti cos, cuja li ga ção com o se na dor era mu i to pró xi ma
e de lon go tem po, eram ci u men tos de nós, eco no mis -
tas, e não de ram pri o ri da de à nos sa pro pos ta. O re-
sul ta do foi que McGo vern apa re ceu mu i to mal na Ca-
li fór nia, quan do ele não sou be res pon der às crí ti cas
de seu opo nen te nas pri má ri as, o se na dor Hump hrey,
e tam bém às crí ti cas sar cás ti cas na im pren sa. Ni xon
o ata cou, na cam pa nha em ge ral. Iro ni ca men te, Ni-
xon, uma vez ele i to, apro ve i tou a re co men da ção de
Moy ni han e pro pôs es sen ci al men te a mes ma co i sa
no Pla no de Assis tên cia à Fa mí lia. E iro ni ca men te,
tam bém, os de mo cra tas ani qui la ram aque la pro pos -
ta, in flu en ci a dos por mi li tan tes dos mo vi men tos so ci -
a is, e ou tros, que que ri am um be ne fí cio uni ver sal
para as cri an ças, sem qual quer das ca rac te rís ti cas do
im pos to de ren da ne ga ti vo, que aca bou ca in do por
ser mu i to caro.

SUPLICY: Era a pro pos ta de um de mo grant, de
1972,si mi lar à pro pos ta de uma ren da bá si ca, hoje
de fen di da pela Rede Eu ro péia da Ren da Bá si ca,
BIEN e por Phil li pe Van Pa rijs, por exem plo no li vro
What’s wrong with the free lunch?

TOBIN: Eu não sei.
SUPLICY: Como o se nhor ava lia a ex pe riên cia

do Fun do Per ma nen te do Alas ca, que des de o iní cio
dos anos 80 tem pago di vi den dos igua is para to dos
os re si den tes no Alas ca há um ano, ou mais, e que
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pa ga rá cer ca de 2.000 dó la res aos apro xi ma da men te
600 mil ha bi tan tes da que le es ta do, em ou tu bro, como
um di re i to à ci da da nia? Acre di ta que essa é uma ex-
pe riên cia re le van te para ser es tu da da por to dos os
es ta dos e pa í ses?

TOBIN: Não es tou in for ma do so bre o Alas ca.
Acho que a ex pe riên cia de so ci e da des com gran des 
ri que zas na tu ra is a di vi dir não são tão re le van tes
para as de ma is.

SUPLICY: O se nhor co me ça ria pri me i ro com
pro gra mas de ga ran tia de ren da mí ni ma mu i to mo-
des tos e re la ci o na dos às opor tu ni da des de edu ca -
ção, como o bol sa es co la, para que as fa mí li as po-
bres pos sam ter o di re i to de re ce ber um mo des to
com ple men to de ren da des de que as suas cri an ças
em ida de es co lar es te jam fre qüen tan do a es co la?

TOBIN: Eu não sei. Soa como algo que vale a
pena ex pe ri men tar. 

SUPLICY: O se nhor nos re co men da ria que no
Bra sil viés se mos a im ple men tar sub sí di os ao em-
pre go, como su ge ri do por Edmond Phelps, em Re-
war ding work (Re com pen san do o tra ba lho,1997)?

TOBIN: Eu cre io que não. A ex pe riên cia dos
anos 90 su ge re a mim que po lí ti cas ma cro e co nô mi -
cas sen sa tas po dem man ter ba i xo o de sem pre go.
Phelps, eu acre di to, acha va que a taxa de de sem -
pre go não in fla ci o ná ria era não in fe ri or a 6% ou 7%.

SUPLICY: Ou de ve ría mos ins ti tu ir um pro gra -
ma de im pos to de ren da ne ga ti vo a to dos os ci da -
dãos adul tos, de ma ne i ra a ga ran tir uma ren da mí ni -
ma a to dos?

TOBIN: Eu ain da sou a fa vor dis so. 

SUPLICY: Há ago ra no Bra sil a con si de ra ção
de pro gra mas al ter na ti vos para fa mí li as po bres: a
dis tri bu i ção de ces tas de bens de pri me i ra ne ces si -
da de, es pe ci al men te no con tex to de de sas tres,
como se cas ou inun da ções; a ins ti tu i ção de um pro-
gra ma de cu pons de ali men ta ção; e a ins ti tu i ção de
um pro gra ma de ga ran tia de ren da. O se nhor po de -
ria co men tar so bre es sas al ter na ti vas, à luz da ex-
pe riên cia ame ri ca na? Há al guns ar gu men tos for tes
que nos le va ri am a pen sar no pro gra ma de cu pons
de ali men ta ção, em vez de no pro gra ma de ga ran tia
de ren da?

TOBIN: Como o im pos to de ren da ne ga ti vo é
mu i to caro e di fí cil de ser ven di do po li ti ca men te, um
pro gra ma con fi na do a cer tas ne ces si da des tem um
cer to ape lo. Os cu pons de ali men ta ção fo ram bons
nos Esta dos Uni dos, e por mu i to tem po, mu i to equi-

va len tes ao pro gra ma em di nhe i ro. Po li ti ca men te,
eles se be ne fi ci a ram do apo io dos in te res ses da
agri cul tu ra. O se gu ro de sa ú de de ve ria ser su je i to a
um im pos to de ren da ne ga ti vo. Eu pro po nho um pro-
gra ma que ga ran ti ria que ne nhu ma fa mí lia te ria de
pa gar mais do que 10% de sua ren da para es tar
com ple ta men te se gu ra, e que to das as pes so as se-
ri am obri ga das a fa zer o se gu ro.

SUPLICY: O se nhor re co men da ria ao Bra sil in-
tro du zir um pro gra ma de ren da bá si ca, tão cedo
quan to pos sí vel, para os 170 mi lhões de ha bi tan tes?

TOBIN: Eu não co nhe ço o Bra sil su fi ci en te -
men te bem para aven tu rar uma re co men da ção. 

Algu mas pu bli ca ções re le van tes de Ja mes To-
bin, so bre o tema, re la ci o na das por ele mes mo:

”On Impro ving the Eco no mic Sta tus of
the Ne gro“. Da e da lus, vol. 94, nº4, Fall, 1965
(Pro ce e dings of the Ame ri can Aca demy of
Arts and Sci en ces); tam bém em: The Ne gro
Ame ri can,T . Par sons and K. Clark,
eds.,Hough ton Mif flin, 1966.

”On Li mi ting the Do ma in of Ine qua lity“.
Jour nal of Law and Eco no mics,Vol. XIII (2),
Octo ber,p. 263-277.

”Some Arith met hic on the McGo vern
Po li ci es“. New York Ti mes,July ,18,1972 .

”An Exchan ge of Vi ews“. The New Re-
pu blic, July 22,1972 . (J. To bins’s Reply to
Mel vil le J. Ulmer’s,June 24,1972 ar ti cle on
”McGo vern’s Eco no mics,“ and Reply by Mel-
vil le J. Ulmer).

 ”Tax Re form and Inco me Re dis tri bu ti -
on: Issu es and Alter na ti ves“. (with W. C. Bra-
i nard,J . Bu low and J. B. Sho ven). In: TOBIN.
Essays in Eco no mics, The ory and Po licy,
vol. 3,Cam brid ge,Mass, MIT Press,1982 ,p.
585-609.

”Pla yers and Pa yers“(Pe o ple-ba sed
Uni ver sal He alth Co ve ra ge) (with Mi cha el
Gra etz), New York Ti mes,Op -ed Fe bru ary
11,1994 .

”He alth Care Re form as Seen by a Ge-
ne ral Eco no mist“, Ge or ge Selt zer Lec tu re,
Indus tri al Re la ti ons Cen ter,Uni ver sity of Min ne -
so ta,April 29,1994 . Re vi sed June 9,1994 .
Pamp hlet pu blis hed by the Cen ter 1995,p 1-19.
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CARTA AO PROFESSOR JAMES TOBIN

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 (Sem Par ti do –
RJ. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se
de uma ho me na gem pós tu ma da ma i or jus ti ça e da
ma i or im por tân cia, in clu si ve por que esse sen ti men to
de pe sar é um sen ti men to do Se na do, que há de apro-
var esse re que ri men to, mas tam bém é um sen ti men to 
dos bra si le i ros e dos po vos do mun do in te i ro, na me-
di da em que a fi gu ra de Ja mes To bin está li ga da à
mais fe cun da pro pos ta fe i ta até en tão para co lo car
obs tá cu los ao mo vi men to in ter na ci o nal de ca pi ta is
es pe cu la ti vos e, as sim, pro pi ci ar uma re to ma da dos
in ves ti men tos de na tu re za pro du ti va, de pra zo mais
lon go, ca pa zes de sus ci tar uma nova onda de pros pe -
ri da de e de de sen vol vi men to no mun do, es pe ci al -
men te pro mis so ra para pa í ses em de sen vol vi men to,

como o Bra sil, e para pa í ses que es tão em uma si tu a -
ção de plo rá vel de es tag na ção e de mi sé ria, que são
os pa í ses afri ca nos.

Ja mes To bin mor reu sem ver a sua pro pos ta
colo ca da em prá ti ca. Não sei se te re mos opor tu ni -
da de de vê-la em uso – no caso da mi nha pes soa,
par ti cu lar men te, te nho dú vi das –, mas não po nho
em dú vi da a con vic ção de que a Taxa To bin será
im ple men ta da um dia, em fu tu ro não mu i to dis tan te,
por que se tra ta da úni ca via para mo di fi car o pa no -
ra ma dos in ves ti men tos in ter na ci o na is, re du zin do a
sua na tu re za es pe cu la ti va e trans for man do-os em
apli ca ções pro du ti vas ca pa zes de re no var a eco no -
mia mun di al em be ne fí cio jus ta men te dos pa í ses
mais ca ren tes.

Fica, en tão, ex pres so o nos so pe sar, jun ta men -
te com a nos sa ho me na gem pós tu ma ao eco no mis ta
Ja mes To bin, que é uma fi gu ra re fe rên cia no qua dro
in ter na ci o nal dos eco no mis tas.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o re que ri men to irá à pu bli ca ção e
será vo ta do opor tu na men te, con si de ran do-se o tran-
ca men to da pa u ta.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 68, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no art. 218,
com bi na do com o art. 221, in ci so I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, in ser ção em ata de voto
de pro fun do pe sar, pelo as sas si na to da Se na do ra Co-
lom bi a na Mart ha Ca ta li na Da ni els, ocor ri do no úl ti mo
sá ba do, dia 2 de mar ço, com en vio de con do lên ci as à
fa mí lia, ao Se na do e ao Go ver no Co lom bi a nos.

Jus ti fi ca ção

A glo ba li za çao é uma re a li da de, seja no cam po
po lí ti co, eco nô mi co ou so ci al. Cada vez mais, agres-
sões a um país ou a uma ins ti tu i ção eco am no mun do
todo.

Como de fen so ra da de mo cra cia, como mem bro
do po der le gis la ti vo e como mu lher e ci da dã não pos-
so de i xar de re gis trar a vi o lên cia ocor ri da na Co lôm -
bia no úl ti mo sá ba do, quan do foi en con tra da mor ta
com dois ti ros, após ser bru tal men te tor tu ra da, a Se-
na do ra Mart ha Ca ta li na Da ni els.

Mart ha Ca ta li na Da ni els, que mor reu aos 48
anos e de i xou 4 fi lhos, era mem bro do Par ti do Li be ral, 
o ma i or da opo si çao na Co lôm bia, e foi as sas si na da
quan do ten ta va ne go ci ar a li ber ta ção de dois re féns
se qües tra dos pe las FARC – For ças Arma das Re vo lu -
ci o ná ri as Co lom bi a nas.

A ação da guer ri lha cor res pon de a uma es tra té -
gia ter ro ris ta que já ma tou ou tros 3 mem bros do Con-
gres so e que man tém no ca ti ve i ro cin co de pu ta dos,
um go ver na dor pro vin ci al e a ex-Se na do ra e can di da -
ta a Pre si dên cia da que le país, Ingrid Be tan court.

Não que ro en trar no mé ri to de ques tões in ter -
nas de ou tros pa í ses, mas acre di to ser mis são do Se-
na do Bra si le i ro mos trar-se pre sen te em de fe sa do es-
ta do de mo crá ti co de di re i to, em de fe sa da De mo cra -
cia, prin ci pal men te em re la ção aos nos sos vi zi nhos
su l a me ri ca nos. Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, e con si de ran do que es ta mos na se ma na
em que co me mo ra mos o Dia Inter na ci o nal da Mu lher
(8 de mar ço), apre sen to este Voto de Pro fun do Pe sar, 
tan to para a fa mí lia, como ao Se na do e ao Go ver no
Co lom bi a nos, pelo as sas si na to da Se na do ra Co lom -

bi a na Mart ha Ca ta li na Da ni els, para o qual con to com
apo io dos no bres pa res.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Ma-
ria do Car mos Alves.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido vai à pu bli ca ção e será vo ta do opor tu na -
men te.

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) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, pa re ce-me que hoje,
no iní cio da ses são, sal vo en ga no meu, foi vo ta do um
re que ri men to de pe sar. Como isso ocor reu e por acre-
di tar que os re que ri men tos de pe sar pos sam ser ex-
clu í dos do pro ce di men to de tran ca men to, per gun to
se não po de ría mos vo tar esse re que ri men to de pe sar
pelo fa le ci men to de Ja mes To bin.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, tam bém la men to, mas o Re gi men to
Inter no não abre ex ce ção nem para re que ri men to de
pe sar. Daí a ne ces si da de de en con trar mos uma so lu -
ção para o pro ble ma.

Faço, por tan to, um ape lo às Li de ran ças para
que che guem a um acor do a res pe i to des sa me di da
pro vi só ria e, as sim, pos sa mos de sobs tru ir a pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, falo pela Li de ran ça do Go ver no, em
pri me i ro lu gar, para de i xar cla ro o nos so po si ci o na -
men to e, de po is, para ex por a ver da de dos fa tos e o
an da men to do pro ces so que es ta mos dis cu tin do, já
tra ta do, in clu si ve, por V. Exª: a vo ta ção das Me di das
Pro vi só ri as nºs 9 e 11.

V. Exª e a Casa sa bem que es sas duas me di das
pro vi só ri as efe ti va men te re pre sen tam des pe sa para
o Erá rio, re pre sen tam uma re ne go ci a ção que vai one-
rar os co fres pú bli cos. Mas essa ne go ci a ção foi fe i ta
com mu i ta tran qüi li da de e com mu i ta cons ciên cia pelo
Go ver no Fe de ral, no âm bi to do Con gres so Na ci o nal,
por in ter mé dio da Co mis são Mis ta de Se na do res e
De pu ta dos, que con tou com um re la tor para cada ma-
té ria.

O Go ver no che gou a um en ten di men to e avan-
çou na pro pos ta ori gi nal, che gan do a um pon to em
que foi pos sí vel ce der em vá ri as ques tões. No en-
tan to, Sr. Pre si den te, a dis cus são des sas duas me-
di das pro vi só ri as foi fe i ta em um ce ná rio fi nan ce i ro,
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eco nô mi co e de ar re ca da ção onde não ha ve ria o
atra so na ar re ca da ção fi nan ce i ra da CPMF e, por-
tan to, a di mi nu i ção das re ce i tas pú bli cas. Esta mos
a seis dias do pra zo fa tal para a pro mul ga ção da
emen da cons ti tu ci o nal da CPMF. Se esta não ocor-
rer até o dia 18 pró xi mo, a par tir daí, cada dia re pre -
sen ta rá um ônus real pela não ar re ca da ção.

Por isso e por não ha ver mos che ga do a um en-
ten di men to em tor no de al guns des ta ques, in clu si ve
apre sen ta dos por mem bros da base ali a da, a Li de -
ran ça do Go ver no en ten de que ain da não se de vem
vo tar es sas duas ma té ri as.

Enten de mos a pre o cu pa ção de V.Exª, que tam-
bém é nos sa, pois, não vo tan do as duas me di das pro-
vi só ri as, não po de re mos vo tar o em prés ti mo do Pro-
de tur para o Nor des te, o PAS, BID Sa ne a men to para
a Se dur e tam bém o di nhe i ro do BNDES, do Pro ger,
para fi nan ci a men to da pe que na e mé dia em pre sa.
Mas é im por tan te que se de li mi te como será dada a
ar re ca da ção fe de ral a par tir do atra so da vo ta ção da
CPMF.

Por tan to, ten do em vis ta essa nova con jun tu ra
fi nan ce i ra e a ne ces si da de de dis cu tir e bus car um ca-
mi nho, ain da nes ta se ma na, tal vez até para o aca ta -
men to de al gu mas emen das e des ta ques apre sen ta -
dos tan to por Par la men ta res da base do Go ver no
quan to por Par la men ta res da Opo si ção, não vo ta re -
mos a ma té ria hoje, en tra re mos em obs tru ção e es-
pe ra re mos para ver de que for ma vai se con fi gu rar a
re a li da de das re ce i tas fe de ra is a par tir da apro va ção
da CPMF.

A Li de ran ça do Go ver no in for ma que está em
obs tru ção e não vo ta rá, hoje, as ma té ri as pre vis tas na
pa u ta.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, como uma de mo cra ta e co-
nhe cen do o Re gi men to Inter no da Casa, é evi den te
que não vou ques ti o nar o di re i to re gi men tal da mi no -
ria, hoje re pre sen ta da pela Li de ran ça do Go ver no, em
obs tru ir ma té ria em vo ta ção na Casa.

Sei, tam bém, que os úl ti mos acon te ci men tos
den tro da pró pria base go ver nis ta pro vo cam tur bu lên -
cia na vo ta ção da CPMF. Por tan to, como sabe que
per de rá a vo ta ção das me di das pro vi só ri as nes ta
Casa, por que se rão aca ta das as emen das e des ta -

ques apre sen ta dos, vol tan do a ma té ria para a Câ ma -
ra, a base go ver nis ta aca ba rá obs tru in do lá a vo ta ção
da CPMF.Então, é evi den te que a Mi no ria tem o di re i -
to re gi men tal de obs tru ir, como está fa zen do.

Sr. Pre si den te, en tre tan to, vis to que o Se na dor
Ro me ro Jucá fez con si de ra ções so bre o mé ri to da
me di da pro vi só ria, mais uma vez, gos ta ria de sen si bi -
li zar a Li de ran ça do Go ver no – até por que ele vai per-
der a vo ta ção na Casa – no sen ti do de vi a bi li zar
emen das e des ta ques que são fun da men ta is para o
se tor pro du ti vo das re giões mais po bres do País.

Se na dor Ro me ro Jucá, não va mos ace i tar o tra-
ta men to di fe ren ci a do. Eu sei que V. Exª, como re pre -
sen tan te do nor te, tam bém não ace i ta rá isso. Não
ace i ta re mos tra ta men to di fe ren ci a do para a Re gião
Sul e a Su des te. O tra ta men to dado na re pac tu a ção
da dí vi da ao se tor pro du ti vo ru ral do sul e do su des te
terá de ser dado tam bém às re giões mais po bres, por-
quan to nem es sas emen das que es ta mos apre sen -
tan do dão con ta do real pro ble ma, em fun ção da ir res -
pon sa bi li da de do mix fe i to no Ban co do Nor des te, o
que cri ou um pro ble ma gra vís si mo, in clu si ve para a
re pac tu a ção. Na Me di da Pro vi só ria nº 24, te re mos de
ana li sar com cu i da do essa ques tão.

Por tan to, o ape lo que fa ze mos é no sen ti do de
pos si bi li tar que as emen das se jam aca ta das. Evi-
den te men te sa be mos que a tur bu lên cia na base go-
ver nis ta pode al te rar de ter mi na das vo ta ções aqui e
na Câ ma ra, mas es tou con fi an do na sen si bi li da de
do Se na do Fe de ral no sen ti do de fa zer uma úni ca
co i sa, Sr. Pre si den te: dar o tra ta men to igua li tá rio.
O tra ta men to dado no Pesa e na Se cu ri ti za ção à
gran de ma i o ria dos pro du to res do sul e do su des te
terá de ser dado tam bém ao se tor pro du ti vo ru ral
das re giões mais po bres. Não ace i ta re mos o tra ta -
men to di fe ren ci a do. Não ace i ta re mos, re pi to, o bô-
nus de adim plên cia di fe ren ci a do nem os mon tan tes
e os per cen tu a is di fe ren ci a dos ado ta dos na re pac tu -
a ção do sal do de ve dor.

Por tan to, es ta mos con tan do com a sen si bi li da -
de da Casa e tam bém da base go ver nis ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-
na do res, con si de ran do que o PMDB, o Blo co/PSDB –
PPB, o PFL, o PTB e o PSB con ti nu am em obs tru ção,
a Ordem do Dia de hoje não se re a li za rá.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB ain da não se ma ni fes tou a res pe i to 
da obs tru ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas já
es ta va em obs tru ção.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Nós obs tru í mos na úl ti ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se não
hou ve ma ni fes ta ção em con trá rio...

Mas V. Exª pode ma ni fes tar-se, não tem im por -
tân cia.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de me ma ni fes tar até para vir em au xí lio da
tra mi ta ção de me di da pro vi só ria aqui no âm bi to do
Se na do Fe de ral, após apro va ção da PEC nº 32.

A Re so lu ção nº 1 de 1989, do Con gres so Na ci o -
nal, nor te ia a apre ci a ção de me di da pro vi só ria. Pos te -
ri or men te à pro mul ga ção da Emen da nº 32, foi apre-
sen ta do o Pro je to de Re so lu ção nº 5 – CN, cuja tra mi -
ta ção está pa ra li sa da des de de zem bro. Esse pro je to
de re so lu ção vai re gu lar a apre ci a ção das me di das
pro vi só ri as no Se na do Fe de ral.

Eu per gun to a V.Exª, por exem plo, quem é o Re-
la tor, no Se na do, da Me di da Pro vi só ria nº 9. Não sei
quem é. É pre ci so ha ver Re la tor? Tam bém não sei.
Na Câ ma ra foi Re la tor o De pu ta do Con fú cio Mou ra, o
qual apre sen tou pa re cer em subs ti tu i ção à Co mis são
Mis ta, que nun ca se re ú ne. Por tan to, Sr. Pre si den te, é
ne ces sá rio que o Se na do Fe de ral apro ve o Pro je to de
Re so lu ção nº 5, pois, do con trá rio, V. Exª sem pre terá
di fi cul da de com a tra mi ta ção de me di das pro vi só ri as
no âm bi to do Se na do Fe de ral. É ne ces sá rio, por tan to, 
apre ci ar mos o Pro je to de Re so lu ção nº 5, para que
sa i ba mos o que fa zer, ten do em vis ta o ad ven to da
Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 32. Não sei se essa Me di -
da Pro vi só ria tem, ou não, Re la tor. 

Esse é o ape lo que faço à Mesa, a fim de evi tar
no fu tu ro a di fi cul da de que es ta mos ten do ago ra.

Agra de ço a V. Exª.
O PTB vai ra ti fi car a obs tru ção, mas es pe ro que

vo te mos ain da nes sa se ma na essa Me di da Pro vi só -
ria, até por que, Sr. Pre si den te, pa re ce que o Go ver no 
Fe de ral está achan do que os par ti dos são ir res pon sá -
ve is. Eu que ro acre di tar que exis te o com pro mis so do
PFL de apro var a Con tri bu i ção Pro vi só ria para Mo vi -
men ta ção Fi nan ce i ra. Sa li en to o com pro mis so do
PTB, que tam bém aca ba de ina u gu rar as de pen dên -
ci as em Bra sí lia de apo io para a can di da tu ra do Ciro
Go mes, mas ha ve re mos de res pon der com a res pon -
sa bi li da de que sem pre ca rac te ri zou o Par ti do Tra ba -
lhis ta Bra si le i ro. Hoje so mos in de pen den tes do Go-
ver no, mas te mos com pro mis so com a go ver na bi li da -
de e com o País. Por tan to, con si de ro in fun da do o te-
mor de Li de ran ças que re ce i am que o Con gres so não
vo ta rá fa vo ra vel men te à CPMF. Te mos cons ciên cia do

que pode acon te cer se os R$20 bi lhões ar re ca da dos
por ano não es ti ve rem in se ri dos no Orça men to. 

Sr. Pre si den te, tive não sei se bom sen so ou pri-
vi lé gio de, pela pri me i ra vez, em que pe sem os ape los 
do meu gran de ex-pro fes sor, Dr. Adib Ja te ne, não vo-
tar a fa vor da CPMF. Eu di zia, na que la opor tu ni da de,
que não ia fazê-lo, ape sar dos in sis ten tes ape los do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, por que es ta va
cer to de que não te ria ca rá ter pro vi só rio e que não se-
ria des ti na do todo o mon tan te para a sa ú de. Evi den te -
men te, como já vo tei re i te ra das ve zes pela vi gên cia
da Me di da Pro vi só ria, hoje me sin to na obri ga ção de
vo tar fa vo ra vel men te à ma té ria. Por tan to, não cabe
aqui o te mor do Go ver no com re la ção aos Par ti dos
po lí ti cos que lhe dão sus ten ta ção, pois não se rão ir-
res pon sá ve is de i xan do de vo tar a MP. Não pos so fa lar 
em nome do PFL, mas te nho ou vi do o Se na dor Jor ge
Bor nha u sen di zer re i te ra das ve zes que tem res pon -
sa bi li da de com a go ver na bi li da de, que tem res pon sa -
bi li da de com o País. O mes mo acon te ce com o Par ti -
do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, com re fe rên cia à Me di da Pro vi só ria 
nº 9, ci ta da por V. Exª, que ro in for mar que a Mesa, no
mo men to opor tu no, ado tou to das as pro vi dên ci as.
Re co nhe ce, no en tan to, que é pre ci so ha ver en ten di -
men to en tre to das as Li de ran ças para tra tar mos da
Re so lu ção a que se re fe riu V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con si de -
ran do que o PMDB, o Blo co PSDB/PPB, o PFL, o PTB
e o PSB con ti nu am em obs tru ção, a Ordem do dia de
hoje não se re a li za rá. 

É a se guin te a Ordem do Dia cuja
apre ci a ção é adi a da:

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.
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– 2 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de
ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 3 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do

com o art. 353, pa rá gra fo úni co, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que, al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro

de 1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 5 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re-
so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu
Pa re cer nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra da en tre
o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co
e So ci al – BNDES e o “Ja pan Bank for Inter na ti o nal 
Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor equi va len te a até tre-

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  13 02101

MARÇO 2002182    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



zen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96,
de 2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur -
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to
do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que
tra ta a Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e
dá ou tras pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Ra di o -
clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, 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 Trans con ti nen tal 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
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 11 –
PARECER Nº 76, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra -
ção do Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar 
Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor -
ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar 
João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 12 –
PARECER Nº 77, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
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da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 13 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 3, 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 12, de 2000, e 14, 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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 12, 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 3, de 2000, e 14, 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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14,
de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 14, 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 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ma gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con-
gres so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12,
de 2000, que tra mi tam em con jun to.
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 17 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do
Ale gre te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia
Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi-
ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB),
PFL, PTB e PSB.

– 19 –
REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so li -
ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so-
bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001, de sua
au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 do cor ren te, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção do item 1, que se en con tra so bres tan do a pa u ta.

– 20 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 27, 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 27, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi -
en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

– 21 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de ori-
gem), que es ta be le ce nor mas para o uso mé di co das
pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 22 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de ori-
gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra 
do Mer co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de 2001, 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 Gil ber to Mes tri nho.

– 23 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, com a re da ção dada pela Lei nº 9.981, de 14 de ju-
lho de 2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de 23
de agos to de 2001. (Lei Pelé).
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– 24 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va con-
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens (Te le vi são) na ci da de de São José do Rio Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre-
si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên -
cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co mu ni tá ria 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner.

– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001, 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 Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pin-
da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 31 –
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
688, de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, 
so li ci tan do, nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta
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em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº
252, de 1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos já se en con tra es go ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ago ra, como Lí der, ao Se na dor Ro ber to
Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, não gos to mu i to de ler, mas,
como es tou tra zen do in for ma ções, para não co me ter
equí vo cos, eu le rei.

O Bra sil está com medo, e a sua po pu la ção, per-
ple xa com a epi de mia da den gue. As au to ri da des de
to das as es fe ras e com pe tên ci as – União, Esta dos e
Mu ni cí pi os – acu sa das de des ca so e de inép cia,
apre sen tam-se com no vas jus ti fi ca ti vas e ve lhas
ações no com ba te ao mos qui to.

A no vi da de, em con tra po si ção ao ve lho ce ná rio
– e que ro res sal tar a sua im por tân cia –, é a mo bi li za -
ção so ci al. Infe liz men te, o que po de ria ser a gran de
ação ori gi nal no com ba te à epi de mia é re le ga da a se-
gun do pla no: o en fren ta men to a par tir da ciên cia e da
tec no lo gia, com a ado ção do com ba te bi o ló gi co.
Quem me traz essa in for ma ção são os ci en tis tas do
Cen tro de Pes qui sa Aggeu Ma ga lhães/Fi o cruz, na
ca pi tal do meu Esta do. Este re no ma do cen tro, jun ta -
men te com o De par ta men to de Anti bió ti cos da Uni-
ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, o Insti tu to de Pes-
qui sas Agro pe cuá ria (IPA) e o La fe pe  la bo ra tó rio es-
ta tal per nam bu ca no que já vem co la bo ran do com o
Mi nis té rio da Sa ú de na pro du ção de co que téis para o
tra ta men to da Aids  es tão pro du zin do lar vi ci das bi o ló -
gi cos. Pes qui sas na mes ma li nha es tão sen do re a li -
za das na Far man gui nhos-Fi o cruz, do Rio de Ja ne i ro.
Por si nal, es ses são os dois Esta dos que mais so frem
com a epi de mia.

As pes qui sas de sen vol vi das em Per nam bu co
es tão avan ça das e um for mu la do à base da bac té ria 
– que há mais de 20 anos é usa do pela Orga ni za -
ção Mun di al de Sa ú de na Áfri ca con tra um tipo de fi-
la ri o se e no Vale do Reno, na Ale ma nha, para não
ci tar mos ape nas os pa í ses sub de sen vol vi dos – já foi
pro du zi do, em grâ nu los e com pri mi dos, em bo ra em
pe que na es ca la. Esse novo mé to do de com ba te bi o -
ló gi co, se gun do es tu di o sos, é ex tre ma men te efi ci en -
te e se le ti vo, por só ma tar as lar vas de Ae des aegy-
pti, sem da nos para os de ma is or ga nis mos fi si o ló gi -
cos, além de não pro vo car re sis tên cia.

Essa que se ria, tal vez, a for ma mais efi caz de
se en fren tar e com ba ter a epi de mia, como já dis se,
não é le va da em con si de ra ção. As au to ri da des in sis -

tem no mé to do quí mi co, con si de ra do pe los es tu di o -
sos to tal men te im pró prio, por que age con tra to dos
os or ga nis mos vi vos, pro vo can do do en ças res pi ra tó -
ri as e ir ri ta ções cu tâ ne as. Aven ta-se até que pos sa
pro vo car cân cer. Além dis so, as subs tân ci as quí mi -
cas uti li za das no mé to do tra di ci o nal in du zem re sis -
tên ci as nos mos qui tos. No Rio de Ja ne i ro, pes qui sas 
di zem que foi de tec ta da uma re sis tên cia de mais de
80% e, em Re ci fe, de mais de 60%.

Como res pos ta a tudo isso, in ten si fi cam-se os
”fu ma cês“, que é esse com ba te quí mi co, au men tan -
do-se inu til men te os gas tos. Um Se cre tá rio de Sa ú de
não teve pu dor em afir mar que era im por tan te in ten si -
fi car a ação do ”fu ma cê“ por que pro du zi ria ”efe i tos
psi co ló gi cos“ po si ti vos na so ci e da de. Ta ma nha in sen -
si bi li da de fez com que um pes qui sa dor, de for ma con-
tun den te, re tor quis se: se a in ten ção é o efe i to psi co ló -
gi co, me lhor usar a água. Não mata o mos qui to, mas
tam bém não pre ju di ca a sa ú de de nin guém.

Com todo esse qua dro, cabe a per gun ta: por
que o Go ver no Fe de ral, com base no co nhe ci men to
ci en tí fi co, re lu ta em ado tar a nova tec no lo gia, ou mes-
mo in cen ti var a que se apro fun de esse es tu do? Mais
gra ve: por que as au to ri da des pú bli cas do Esta do de
Per nam bu co e do Mu ni cí pio de Re ci fe – se gun do lu-
gar nas es ta tís ti cas da epi de mia – per ma ne cem
omis sas no apo io às pes qui sas ge ra das em Per nam -
bu co? Essa omis são é du pla men te con de ná vel: por
não ou sar com a ciên cia, in sis tin do no tra di ci o nal; e
por fal tar a co ra gem de se in du zir e ala van car o co-
nhe ci men to pro du zi do por res pe i tá ve is pes qui sa do -
res e ins ti tu i ções do nos so Esta do.

É hora de se in ves tir na pes qui sa, re di re ci o -
nando re cur sos para a apli ca ção de to das as for-
mas e mé to dos de com ba te à epi de mia. A ci da da -
nia bra si le i ra exi ge que o Mi nis té rio da Sa ú de de sig -
ne re cur sos para que em Per nam bu co se pos sa pro-
du zir, em es ca la in dus tri al, os lar vi ci das bi o ló gi cos,
hoje pro du zi dos em pe que na es ca la.

Te mos co nhe ci men to da re sis tên cia que en fren -
tou Oswal do Cruz no iní cio do sé cu lo XX, no Rio de
Ja ne i ro, com a com pul so ri e da de da va ci na ção con tra
a fe bre ama re la.

Per mi tam-me uma res sal va aqui. Sou be que
on tem, nes ta Casa, hou ve dis cur sos so bre a ques-
tão dos trans gê ni cos. Vejo a ques tão dos trans gê ni -
cos da mes ma for ma: a in ca pa ci da de de se pen sar
a ciên cia, o medo de se en fren tar o novo. A re sis -
tên cia à mu dan ça é pró prio da na tu re za, mas quem
tem a ra ci o na li da de sabe que tem que avan çar.
Essa vi são pre con ce i tu o sa faz com que se en fren -
tem es ses pro ble mas sem a co ra gem de ir bus car o
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que de mais avan ça do a ciên cia pode pro du zir, fi-
can do no mais tra di ci o nal, no mais tran qüi lo, em bo -
ra isso não re sol va co i sa al gu ma, como é o caso
dos ”fu ma cês“. Tal vez a mo bi li za ção so ci al, a uti li za -
ção de ele men tos das For ças Arma das e a cons-
ciên cia da so ci e da de re sol vam. Já di mi nu iu o ín di ce
de in fec ta dos, nin guém sabe se por es ses mo ti vos
ou se pelo ci clo da do en ça. De qual quer for ma, fiz
esse pe que no re pa ro em dis cur sos fe i tos nes ta tri-
bu na por quem de fen de avan ços e pro gres sos, mas
se po si ci o na con tra a pes qui sa ci en tí fi ca, in clu si ve
na ques tão dos trans gê ni cos.

A re sis tên cia ao novo faz par te da na tu re za, in-
clu si ve da na tu re za hu ma na. Mas de ve mos nos apro-
pri ar da qui lo que a ciên cia pode nos tra zer de be ne fí -
cio, es pe ci al men te quan do sal va vi das. Não fazê-lo,
no com ba te ao mos qui to trans mis sor da den gue –
que pro vo cou sur tos no pas sa do, a epi de mia do pre-
sen te e nada in di ca que não ve nha a pro du zir no fu tu -
ro – é uma ir res pon sa bi li da de.

Faço um ape lo: acre di te mos na ciên cia e na tec-
no lo gia. Pre ci sa mos tri lhar no vos ca mi nhos. É pre ci so 
ou sar.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre-
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de
con ce der a pa la vra a V. Exª, Se na dor Arlin do Por to, se
me per mi tir, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor Anto nio 
Car los Va la da res.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Pois
não, Sr. Pre si den te.

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, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de cor ri gir o equí vo -
co de que o PSB se ria con trá rio ao an da men to nor-
mal da me di da pro vi só ria no Se na do Fe de ral. O
PSB não está em obs tru ção e tem acom pa nha do
todo o de ba te. Hou ve ape nas um equí vo co de in for -
ma ção. Peço des cul pas a V. Exª e à Mesa. Re pi to: o
PSB não se en con tra em obs tru ção.

Pedi a pa la vra para fa lar so bre a se cu ri ti za ção
das dí vi das dos agri cul to res, mas apro ve i to o en se jo
para di zer que o PSB en ten de que pa u ta tão im por -
tan te quan to esta do Se na do não pode ser no ta da -
men te tra va da por exis ti rem, por de trás da obs tru ção,
in te res ses po lí ti cos que não di zem res pe i to à di vi da
dos nos sos pro du to res ru ra is. A meu ver, es ses tra ba -
lha do res de ve ri am me re cer ma i or aten ção da Ban ca -
da do Go ver no, em vez de sim ples men te ou vi rem
que re las po lí ti cas e ele i to ra is pas sa ge i ras, já que a

agri cul tu ra é per ma nen te. Sem uma agri cul tu ra viá-
vel, que pro du za com pre ço jus to para o pro du tor e
para o con su mi dor, ja ma is te re mos um País de sen -
vol vi do.

Sr. Pre si den te, essa me di da pro vi só ria tal vez
seja a úl ti ma do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so que da ria a pos si bi li da de e a pers pec ti va, nes sa vi-
são de sen vol vi men tis ta, de pro mo ver uma al te ra ção
subs tan ci o sa que abris se as por tas dos agen tes fi-
nan ce i ros para uma ne go ci a ção efe ti va, con cre ta e fi-
na li za do ra, por que esse pro ble ma do en di vi da men to
ru ral se ar ras ta a lon gos anos, des de a dé ca da de 80,
sem uma so lu ção de fi ni ti va.

To dos os pla nos eco nô mi cos que sur gi ram du-
ran te os go ver nos – Cru za do, Bres ser, Col lor e Real –
trou xe ram para o mon tan te da dí vi da ru ral um ve ne no
que até hoje está co men do o fí ga do do pro du tor ru ral,
que é a cor re ção mo ne tá ria. Até com a eclo são do
real e a pro pa gan da do Go ver no, es pe ra va-se que a
cor re ção mo ne tá ria em bu ti da nos fi nan ci a men tos ru-
ra is não exis tis se, no ta da men te por que nós, Par la -
men ta res, sa be mos que o Go ver no ale ga que não au-
men ta os ven ci men tos do ser vi dor pú bli co por não ha-
ver in fla ção, por tan to, a cor re ção mo ne tá ria não
pode, de ma ne i ra ne nhu ma, in ci dir so bre ven ci men to
de ser vi dor, essa é a ale ga ção do Go ver no para não
per mi tir que ne nhum ser vi dor te nha au men to nos
seus sa lá ri os – já são sete anos, va mos en trar no oi ta -
vo ano, e as per das dos ser vi do res pú bli cos são enor-
mes. Pois bem, Sr. Pre si den te, va mos ao re ver so da
me da lha. O Go ver no re sol ve que, para os pro du to res
ru ra is, no cam po, com seu suor, san gue e lá gri mas,
sus ten tam o real e ba i xam a in fla ção, ah, para eles,
sim, exis te cor re ção mo ne tá ria.

A pro pó si to, fa lan do em dí vi da, Sr. Pre si den -
te, so bre o mon tan te da dí vi da dos fun dos cons ti tu -
ci o na is, do Fi nan ci a men to para Aqui si ção de Má qui -
nas e Equi pa men tos (Fi na me), do Pro gra ma Na ci o -
nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar (Pro-
naf), do Pro gra ma Espe ci al de Cré di to para a Re for -
ma Agrá ria (Pro ce ra), com re cur so do BNDES e de
ou tros, a dí vi da, até ou tu bro – tal in for ma ção ob ti ve
na Inter net –, está em tor no de 7 bi lhões de re a is, e
até ou tu bro as dí vi das atra sa das atin gi ram o mon-
tan te de 4 bi lhões e meio de re a is em todo o Bra sil.
É uma no ve la que, como eu dis se, co me çou des de
há mu i to tem po, e não tem fim. Quem acom pa nha
no ve la sabe que ela tem um fim, mas a no ve la da
dí vi da ru ral no Bra sil só terá fim mes mo quan do
aca bar a agri cul tu ra.

Em 1995, foi ba i xa da a cha ma da Lei da Se cu -
ri ti za ção que per mi tiu aos agri cul to res que de vi am
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aba i xo de du zen tos mil re a is fa zer um alon ga men to
do seu sal do de ve dor. Mas, ape sar dis so, a si tu a ção 
no meio ru ral con ti nu ou ago ni zan te e hou ve aque le
ca mi nho na ço que veio até Bra sí lia com mi lha res de
agri cul to res e cen te nas de ca mi nhões, eles in va di -
ram a Espla na da dos Mi nis té ri os com um bu zi na ço,
e pa re ce que o Go ver no co me çou a ou vir, do Pa lá -
cio, a zo a da pro vo ca da pela bu zi na dos ca mi nhões
e ba i xou en tão mais uma me di da pro vi só ria sob a
pro mes sa de que re sol ve ria o pro ble ma dos pro du -
to res ru ra is.

Acon te ce, Sr. Pre si den te, que foi pura con ver -
sa fi a da. Foi ba i xa da uma me di da pro vi só ria cha ma -
da de ”me di da pro vi só ria do alon ga men to“ que, de-
po is, foi re e di ta da – pas mem – qua ren ta e uma ve-
zes e não con se guiu re sol ver a gri ta ria dos pro du to res 
ru ra is. Isto quan do sur giu a Lei 9866 que é a do alon-
ga men to.

Como fa lei, essa lei, Se na dor La u ro Cam pos,
que é um gran de en ten de dor da eco no mia bra si le i ra,
é uma ver da de i ra ilu são. Cri a ram, com base nela, por
meio do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, o cha ma do
Pesa, que é o Pro gra ma Espe ci al de Sa ne a men to de
Ati vos, que dá um alon ga men to da dí vi da aos pro du -
to res ru ra is que de vem aci ma de R$200.000,00 , que
são obri ga dos, para par ti ci pa rem do re es ca lo na men -
to, a com prar tí tu los do Go ver no, na pro por ção de
10,37% do mon tan te da dí vi da, e o res to é alon ga do
por vin te anos.

À pri me i ra vis ta, está re sol vi do o pro ble ma do
agri cul tor. Ocor re, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que em vez de re sol ver, agra vou mais o pro-
ble ma, por que, na ver da de, o de ve dor pas sa vin te
anos pa gan do ju ros e, ao fi nal des se pe río do, o mon-
tan te da dí vi da está ma i or do que a dí vi da do Bra sil.
Então, se o Te sou ro não as su mir a res pon sa bi li da de
do res ga te des ses tí tu los, o que vai acon te cer é que
to dos os pro du to res ru ra is vão que brar. E te mos pa re -
ce res aqui de ju ris tas en ten di dos em dí vi das pe ran te
agen tes fi nan ce i ros que mos tram, por A + B, que isso
pesa mes mo é em cima dos de ve do res da dí vi da pú-
bli ca ru ral. E ain da com um agra van te: o Go ver no cri-
ou um ór gão que pas sa a ser ges tor não ape nas da
dí vi da dos mu tuá ri os da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
mas tam bém dos mu tuá ri os do meio ru ral, e o Te sou ro 
as su min do, como vai as su mir, a res pon sa bi li da de da
co bran ça, o pro du tor ru ral que es ti ver em atra so pode
en trar, e en tra rá, na dí vi da ati va da União, e, pos te ri or -
men te, no Ca dim. Não po de rá, de ma ne i ra ne nhu ma,
fa zer uma ne go ci a ção, pas sar um che que. Pas sa rá
a de ve dor ina dim plen te de for ma eter na, pois a dí vi -
da será im pa gá vel.

De sor te, Sr. Pre si den te, que eu, a Se na do ra
He lo í sa He le na e ou tros Se na do res apre sen ta mos
emen das que vi sam a re du zir o im pac to da fu tu ra re-
ne go ci a ção com a Me di da Pro vi só ria nº 9, se apro va -
da na ín te gra, sem qual quer mo di fi ca ção, como veio
da Câ ma ra dos De pu ta dos. Tra ta-se de uma ver da de -
i ra en ga na ção. Os pro du to res ru ra is dos fun dos cons-
ti tu ci o na is, por exem plo, que es ti ve rem ina dim plen -
tes, se rão cha ma dos ao ban co. Qu an do lá che ga rem,
o ge ren te dirá que ain da há dez pres ta ções atra sa -
das, e que de ve rão pa gar pri me i ro as dez pres ta ções
atra sa das para fa zer jus ao que diz a me di da pro vi só -
ria. Mas se o pro du tor ru ral, po bre co i ta do, já está vi-
ven do mu i tas ve zes às cus tas da apo sen ta do ria do
seu pai ou de al guém da sua fa mí lia, ou to man do di-
nhe i ro em pres ta do de par ti cu la res, como ele po de rá
pa gar esse atra sa do? Ló gi co que nós não es ta mos
pe din do aqui para dis pen sar o que está atra sa do. O
que es ta mos pe din do, por meio das emen das, é que o
sal do de ve dor dos pro du to res ru ra is seja con so li da do
num só mon tan te e, dali em di an te, seja jo ga do para
fren te com ju ros de 3%, que são su ge ri dos pela pró-
pria me di da pro vi só ria, por que o Go ver no não re ti rou
a gor du ra que foi cri a da pe los su ces si vos pla nos eco-
nô mi cos e que ter mi nou nes se ver da de i ro mons tren -
go que é o en di vi da men to ru ral, uma ver da de i ra bom-
ba re ló gio. Se o Go ver no re ti ras se, por exem plo, a in-
ci dên cia da co bran ça da TJLP, os fi nan ci a men tos ca i -
ri am para a me ta de e fi ca ria mais fá cil a re ne go ci a -
ção, o re es ca lo na men to da dí vi da do pro du tor ru ral.

Ontem, re ce bi um te le fo ne ma de um pro du tor
ru ral de Ser gi pe que, em 1997, to mou em pres ta do
R$100 mil. Como ele foi na con ver sa do Go ver no de
alon ga men to de dí vi da por meio de me di das pro vi só -
ri as an te ri o res, ele caiu na bes te i ra de ne go ci ar. ”Está
cer to. Já que o Go ver no está dan do esse pra zo alon-
gan do a mi nha dí vi da, eu vou ace i tar, vou fa zer o
acor do com o Ban co do Nor des te“, e fez. Meu ami go,
a dí vi da de R$100 mil re a is, em se tem bro de 1997,
está em R$250 mil re a is.

Des sa sor te, Sr. Pre si den te, esta me di da pro vi -
só ria cha ma-se pa pel fu ra do. O que se faz com pa pel
fu ra do? Com todo res pe i to ao Pre si den te da Re pú bli -
ca, pa pel fu ra do vai para o lixo. E é o que vai acon te -
cer, por que o agri cul tor faz de con ta que paga e o
ban co faz de con ta que re ce be. É uma ver da de i ra en-
ga na ção ge ral para ta par os olhos do FMI. Qu an do
che ga aqui o téc ni co do FMI para ver como es tão as
con tas do Go ver no, o Go ver no in for ma que há R$4,5
bi lhões que fo ram re ne go ci a dos com os agri cul to res,
que esse va lor é pa tri mô nio do Ban co Cen tral. Pa tri -
mô nio co i sa ne nhu ma! Esse mon tan te foi o que o Go-
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ver no re ti rou do pro du tor ru ral, por meio de co bran ças 
in de vi das fe i tas ao lon go de to dos es ses anos, rou-
ban do do agri cul tor, ti ran do do pe que no pro du tor. Se
con si de rar mos que pelo me nos 50% dos bra si le i ros
que ga nham me nos de R$3,00 por dia vi vem no cam-
po e os res tan tes 20% vi vem em ci da des com me nos
de 20 mil ha bi tan tes, che ga re mos à con clu são de que
o Le gis la ti vo não pode es tar de acor do com esse ver-
da de i ro mas sa cre con tra o ho mem do cam po, que
está aban do nan do sua ati vi da de agrí co la, le gí ti ma e
ho nes ta, por ca u sa da pres são dos ban cos aci o na dos 
pelo Go ver no Fe de ral.

Ago ra, Sr. Pre si den te, es ta mos aqui e a ses são
está se es va zi an do. Não hou ve nú me ro para vo tar
por que sim ples men te o PSDB e o PFL es tão bri gan -
do pela Pre si dên cia da Re pú bli ca. E per gun to ao povo
bra si le i ro, per gun to aos pro du to res ru ra is que es tão
nes sa si tu a ção ve xa tó ria: o que vo cês têm a ver com
as bri gas in ter nas do PSDB e o PFL que que rem a
Pre si dên cia da Re pú bli ca? Nada. Os pro du to res ru ra -
is nada têm a ver com isso. Nós que fa ze mos par te da
Opo si ção, nós do PSB e de ma is par ti dos da Opo si -
ção nada te mos a ver com essa bri ga. Que re sol vam a
bri ga lá! Aqui den tro, va mos vo tar! E já que o PFL está
bri gan do com o PSDB, é o mo men to de a Opo si ção se
unir e fa zer jus ti ça aos pro du to res ru ra is. Jus ti ça! De vol -
ver-lhes o que foi to ma do du ran te to dos es ses anos.

Ter mi no as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te,
con ci tan do os Se na do res dos Par ti dos do Go ver no,
pois os da Opo si ção es tão aqui dis pos tos a vo tar, que
ve nham, por que os pro du to res ru ra is que rem uma
nova me di da pro vi só ria que ter mi ne com o seu so fri -
men to, com sua ago nia, e lhes de vol va, a eles e a
suas fa mí li as, a tran qüi li da de que me re cem.

Não es ta mos pe din do, Sr. Pre si den te, dis pen sa
da dí vi da – é bom que fi que cla ro. Re i vin di ca mos aos
Srs. Se na do res, aos nos sos com pa nhe i ros, que o Go-
ver no re ti re o que foi co bra do in de vi da men te. Isso nós
po de mos fa zer. Te mos po der no Se na do. Se sou ber -
mos usá-lo, te nho cer te za ab so lu ta de que a agri cul -
tu ra bra si le i ra será ou tra: te re mos um povo mais fe liz
no cam po, que não aban do na rá as suas ati vi da des
nem en che rá as gran des ci da des de uma po pu la ção
fa min ta e ne ces si ta da de em pre go, quan do esse em-
pre go pode ser ge ra do no cam po, com o es for ço do
tra ba lha dor, do pro du tor ru ral e com a com pre en são
de to dos nós.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car-
los Va la da res, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, pela Li-
de ran ça do PTB.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí-
der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, eu
gos ta ria de cha mar a aten ção para este mo men to
que es ta mos vi ven do: o Con gres so Na ci o nal, o Se na -
do Fe de ral com a sua pa u ta blo que a da em fun ção de
obs tru ção en ca be ça da pelo Go ver no.

Não ve nham de po is cul par o Con gres so Na ci o -
nal, se even tu al men te al gu mas ma té ri as im por tan tes
não ti ve rem sido vo ta das! É de se es tra nhar que es-
tra té gi as es te jam sen do mon ta das para pres si o nar a
Câ ma ra dos De pu ta dos a vo tar a lei que pror ro ga rá a
CPMF. Trans fe rir a res pon sa bi li da de para o Se na do,
para o Con gres so, é mu i to fá cil quan do se tem es pa -
ço na im pren sa e se ve i cu la que a omis são é do Po der 
Le gis la ti vo, como re cen te men te acon te ceu com re la -
ção a fa tos gra ves que apon ta vam para a per da de
con tro le do sis te ma de se gu ran ça pú bli ca. Se ma na
pas sa da, nada vo ta mos e nada vo ta re mos esta se-
ma na ex clu si va men te por con ve niên cia do Go ver no.

Res pe i to a po si ção to ma da pelo meu Par ti do,
mas que ro fa zer um aler ta, uma ad ver tên cia. Uma
me di da pro vi só ria, que blo que ia a pa u ta nes ta
Casa, está sen do dis cu ti da por vá ri os dias na Câ-
ma ra dos De pu ta dos. Falo da Me di da Pro vi só ria nº
9, que au to ri za a re ne go ci a ção das dí vi das dos pe-
que nos, mé di os e gran des pro du to res. Exis tem
duas emen das: a Emen da nº 14 e a Emen da nº 26,
para as qua is fo ram pe di dos des ta ques. O Lí der do
meu Par ti do, Se na dor Car los Pa tro cí nio, pe diu des ta -
que para a Emen da nº 14. So li ci tei des ta que para vo-
ta ção em se pa ra do da Emen da nº 26. Alguns seg-
men tos da ati vi da de ru ral não es tão sen do con tem -
pla dos com essa re ne go ci a ção. São pro du to res
que, acre di tan do nas pro pos tas do Go ver no, com
co ra gem des bra va ram o cer ra do bra si le i ro pas san -
do por Mi nas, ca mi nhan do por Go iás, Ma ra nhão,
Mato Gros so, To can tins, Mato Gros so do Sul, Pará,
en fim, por vá ri os Esta dos; re ce be ram in ves ti men tos
do Pro de cer – um pro gra ma de ação con jun ta do
Go ver no bra si le i ro e do Go ver no ja po nês. Re cur sos
do go ver no ja po nês e de ban cos do Ja pão são re-
pas sa dos ao Bra sil para pa ga men tos e in ves ti men -
tos na ati vi da de ru ral.

A tec no lo gia uti li za da aqui no Bra sil co lo ca hoje
o nos so País como gran de pro du tor de grãos e em
con di ção de ex por tar pro du tos de qua li da de a pre ços
que che gam a pre o cu par os Esta dos Uni dos, exi gin do 
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que os ame ri ca nos cada vez mais apli quem re cur sos
no for ne ci men to de sub sí di os agrí co las.

O pro du tor de soja do Bra sil é hoje, sem dú vi da,
o mais com pe ten te do mun do, fa zen do com que o
País con si ga dis pu tar com to dos os sub sí di os dos ou-
tros pa í ses de vi do à gran de pro du ti vi da de e qua li da -
de do nos so pro du to.

Enfa ti zo esse pon to, Sr. Pre si den te, por que o
Pro de cer não foi in clu í do no pro ces so de re ne go ci a -
ção des sas dí vi das; os pro du to res que per ten cem a
esse pro gra ma es tão sen do dis cri mi na dos, não sen-
do dada a eles a opor tu ni da de de tam bém bus car o
alon ga men to de suas dí vi das e a re du ção dos ju ros.

É pre o cu pan te quan do o Go ver no bra si le i ro
vale-se de re cur sos ja po ne ses, pa gan do ju ros de
ape nas 2,2% ao ano mais va ri a ção cam bi al, na tu ral -
men te, e os re pas sa aos pro du to res bra si le i ros co-
bran do TJLP mais ju ros, que che ga a per fa zer 25% a
26% ao ano.

Esse de se qui lí brio tem fe i to com que vá ri os pro-
du to res do cha ma do Pro de cer es te jam em di fi cul da -
des e ina dim plen tes. É ne ces sá rio en con trar mos uma
so lu ção. Não digo que se per doe a dí vi da – não vejo
como jus ti ça o per dão da dí vi da; isso não é o de se jo
nem a ex pec ta ti va dos pro du to res –, mas que se dê
tra ta men to igua li tá rio a es ses pro du to res, que usam
gran de tec no lo gia, ob têm alta pro du ti vi da de, mas não
con se guem cum prir seus com pro mis sos.

Faço esse aler ta, Sr. Pre si den te, por que vo ta re -
mos a me di da pro vi só ria, quem sabe, ama nhã, na
pró xi ma se ma na ou no pró xi mo mês. Des sa for ma,
cha mo a aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do res para
que co me cem a apro fun dar-se no as sun to, co nhe -
cen do, de fato, a in jus ti ça que está acon te cen do com
os pro du to res do Pro de cer. Não po de mos te mer a vol-
ta da me di da pro vi só ria à Câ ma ra dos De pu ta dos,
para re a va li a ção pe los Srs. De pu ta dos, caso seja mo-
di fi ca da aqui no Se na do. Se isso ocor rer, ape sar do
ma i or tem po de man da do, vo ta re mos algo du ra dou ro
e de fi ni ti vo. Ao ex clu ir al guns seg men tos, pra ti ca mos
ape nas uma ação pa li a ti va, que po de rá be ne fi ci ar al-
guns pro du to res.

Por isso, re pi to, é ne ces sá rio que nos apro fun -
de mos no as sun to; mas tam bém que o Go ver no te-
nha a co ra gem de co lo car em vo ta ção uma ma té ria
que foi ne go ci a da com ele no mês de ou tu bro. Toda
a me di da pro vi só ria foi ne go ci a da an te ci pa da men te; 
por isso, não vejo mo ti vo de pos ter ga ção. Além dis-
so, o mais im por tan te é que o Go ver no não trans fi ra 
ao Con gres so Na ci o nal, prin ci pal men te ao Se na do da
Re pú bli ca, res pon sa bi li da de que não é ape nas nos sa.

Alguns Se na do res já usa ram a tri bu na, es pe ci al -
mente os da Opo si ção, ma ni fes tan do uma po si ção
fir me, co e ren te, de mons tran do re co nhe ce rem a im-
por tân cia da ação que es ta mos pro pon do. E, nes se
sen ti do, com mi nha ex pe riên cia na ati vi da de ru ral,
co nhe cen do-a de per to, aler to o Po der Exe cu ti vo,
por in ter mé dio da Li de ran ça do Go ver no, que en tra
em obs tru ção, para a im por tân cia da res pon sa bi li da -
de de cada um nes te mo men to di fí cil que ora pas sa -
mos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o no-
bre Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/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, é com cer ta
tris te za e de sa len to que vol to a esta tri bu na para tra-
çar uma crí ti ca, uma aná li se – que eu gos ta ria não
fos se esta – a res pe i to de uma pes soa que co nhe ci,
em 1975. No dia em que a co nhe ci, ain da che i ra va a
pól vo ra o seu ins ti tu to, em São Pa u lo, o ins ti tu to pre si -
di do pelo Pro fes sor Fer nan do Hen ri que Car do so –
apo sen ta do com ven ci men tos in te gra is aos 38 anos
de ida de. Ja ma is per tur ba do pelo re gi me mi li tar, ja-
ma is ex pul so ou per se gui do nes te País – ao con trá rio
–, com 38 anos, ele teve uma apo sen ta do ria com ven-
ci men tos in te gra is.

Na que la oca sião, con ver sa mos lon ga men te.
Ele era ape nas um pro fes sor apo sen ta do, com tem-
po dis po ní vel. Almo ça mos jun tos. E eu sem pre fui,
como te nho de mons tra do aqui du ran te oito anos,
um ex ce len te es cu ta dor. Na que le dia, pude tre i nar
essa mi nha ca pa ci da de de es cu tar. O Pro fes sor
Fer nan do Hen ri que Car do so fa lou qua se que inin-
ter rup ta men te, du ran te todo o tem po, por umas três
ho ras, de sua in te li gên cia an tes de in gres sar na Uni-
ver si da de de São Pa u lo como alu no, de sua ge ni a li -
da de ma ni fes ta da na Sor bon ne e de sua gran de ca-
pa ci da de in te lec tu al, de po is que vol tou da Sor bon -
ne. Fi quei per ple xo, por que, na mi nha vida, co nhe ci
ape nas uma pes soa, an tes dele, que era um ado ra -
dor tão pro fun do de si mes mo, um ad mi ra dor do es-
pe lho, um ser ob vi a men te do mi na do não ape nas
pela vo lon té de pu is san ce. Des sa for ma, o caso
não se ria pro pri a men te para Fre ud, mas tal vez para
Adler, dis cí pu lo de Fre ud, que co lo ca esse pro tes to
de afir ma ção, essa von ta de de po der como o tra ço
mais mar can te da so ci e da de mo der na. Adler dá
mais ên fa se a esse as pec to da afir ma ção nar cí si ca
no seu ex tre mo do que pro pri a men te às pul sões
se xu a is e ao pan se xu a lis mo de seu mes tre Fre ud.
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Então, no caso, pa re ce-me que re al men te se tra ta
de uma pes soa mais de fi ni da e ana li sa da sob a len-
te de Adler do que de Fre ud.

Essas pes so as, es ses se res en ca mi nham-se
para o es pe lho po lí ti co, onde mi ram a sua eter na ju-
ven tu de. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
é o úni co sep tu a ge ná rio ju ve nil que o mun do já pro-
du ziu. Mais de 70 anos de ida de, po rém, na que la ju-
ven tu de, mo ci da de, ele gân cia. Já es cre vi isso so bre 
ou tro Fer nan do: o nar ci so ig no ra, ou me lhor, o nar ci -
so des co nhe ce o tem po e a ida de, que trans for mam 
sua be le za nas ru gas e na de ca dên cia da ve lhi ce.
Então, ele é o eter no jo vem. Não pode en ve lhe cer.
Tem que ig no rar que já pas sou oito anos na Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. Tem que ig no rar isso por que
é uma ne ces si da de in ter na, psi co ló gi ca de sua ca-
rac te rís ti ca ad le ri a na.

Sen do as sim, per ce be mos que, na per cep ção
dele, o tem po não pas sou. E acres cen to ain da: não
acre di to, mas di zem que ele foi até fa zer uma con sul ta 
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – onde já se en con tram
al guns de seus an ti gos au xi li a res e apa ni gua dos –,
para sa ber se não há um je i to de mais um ”man da to zi -
nho“. Aque les que afir mam isso di zem que ele está
que i man do os con cor ren tes. E os con cor ren tes são
aque les dos Par ti dos da Base que o apói am. Na se-
ma na pas sa da, ele já que i mou um. E o can di da to que
ele geu como ad ver sá rio é, de cla ra da men te, o Sr. Luiz
Iná cio Lula da Sil va. Tra ta-se, pois, de uma per so na li -
da de in te res san te. Ago ra, por exem plo, foi ao Ce a rá,
onde se re u ni ram al guns or ga nis mos in ter na ci o na is
co man da dos pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, e
lá afir mou que o FMI pen sa que so mos idi o tas, como
se ele, du ran te oito anos, não hou ves se fe i to o de ver
de casa. Quem diz que está fa zen do o de ver de casa
não so mos nós, da Opo si ção. Essa ex pres são é de les 
mes mos, dos téc ni cos do Go ver no, com anuên cia de
Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca. Esta mos
fa zen do o de ver de casa, tudo que seu mes tre man-
dar, tudo que o FMI nos acon se lhar. Por tan to, ob vi a -
men te, es ta mos ven do ago ra uma ten ta ti va de di zer
que é de so be di en te, que não faz de ver de casa, que
não é idi o ta, que en ten de que o FMI está que ren do
en ter rar o Bra sil, como já fez com vá ri os pa í ses da
Amé ri ca La ti na, prin ci pal men te a Argen ti na, que se
en con tra numa si tu a ção de plo rá vel.

O que eu que ria di zer hoje a res pe i to des sa
per so na li da de tão rara é que, em bo ra o Papa João
Pa u lo II te nha re ce bi do como mis são vi a jar, le var a
fé, im plan tar ou re im plan tar a fé dos ca tó li cos apos-
tó li cos ro ma nos pelo mun do afo ra, o Papa João Pa-
u lo II vi a jou me nos que o Pre si den te da Re pú bli ca.

O que eu já des con fi a va en con tra-se aqui, em
um es tu do a esse res pe i to, que in for ma: ”Fer nan do
Hen ri que Car do so, o Pre si den te que mais vi a jou para
o ex te ri or na His tó ria do Bra sil, en cer ra rá seu go ver no 
de oito anos com pra ti ca men te um ano de di ca do a vi-
a gens para fora do País“.

Pa re ce, en tão, que, re al men te, o man da to é
cur to. Sua Exce lên cia de se ja mais man da to, por que 
pas sou um ano lá fora, como está aqui, fora do
País. É o que de mons tra a re por ta gem as si na da por
Ri car do Ama ral e Layr ce Lima, pu bli ca da pelo jor nal 
Va lor Eco nô mi co, nes ta se gun da-fe i ra. Des de que
to mou pos se, Fer nan do Hen ri que de i xou o Bra sil 88
ve zes para 121 vi a gens ofi ci a is a 44 pa í ses, além
de 3 vi si tas à sede da Orga ni za ção das Na ções Uni-
das, em Nova Ior que. O mun do fi cou pe que no para
o seu de se jo ala do de vi a jar, de ser ho me na ge a do
em suas vi a gens, de co lher lou ros e en con trar es pe -
lhos onde mi rar o seu nar ci sis mo. A mé dia anu al de
vi a gem do Pre si den te é 2,7 ve zes su pe ri or à do
Papa João Pa u lo II. O Pre si den te é re cor dis ta mun-
di al em qui lo me tra gem aé rea.

”A di plo ma cia pre si den ci al foi ins tru men to que
fa vo re ceu mu i to o aces so a no vos mer ca dos, a con-
quis ta de in ves ti men tos e a con quis ta de mais es pa -
ço para o Bra sil nas de ci sões in ter na ci o na is“, ex pli -
ca o Emba i xa dor Edu ar do San tos, as ses sor es pe ci al
da Pre si dên cia da Re pú bli ca para re la ções in ter na ci o -
na is.

De po is des sa le i tu ra, fa rei uma afir ma ti va, que é
qua se uma de nún cia, de que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so tem-se va li do do po der da Pre si -
dên cia, do des po tis mo, do au to ri ta ris mo e das ver bas
pre si den ci a is para co lher, mun do afo ra, prin ci pal men -
te no meio aca dê mi co, hon ra ri as, me da lhas, tí tu los de
ho no ris ca u sa, dou tor de bor la e ca pe lo das uni ver si -
da des, que pas so a ler, se ti ver tem po.

Há, por tan to, e não pode ser mera co in ci dên cia,
um di vi sor de águas: exis tia um ser nor mal, ain da na
pla ní cie, que gran je a ra al guns pou cos tí tu los aca dê -
mi cos; mas, ago ra, de po is da Pre si dên cia, tem mu i ta
gen te tra ba lhan do para que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so fa tu re aca de mi ca men te os seus tí-
tu los, hon ra ri as, bra sões e me da lhas:

Ci da dão Ho no rá rio de Ja ra guá do Sul;
Ci da dão Ita gua i en se, Ita guaí; Ordem do Mé-
ri to Grão Pará (Gran de-Co lar); Ordem do
Mé ri to do Xin gu; Ci da dão Ho no rá rio de Jo in -
vil le; Co men da Co ro nel Espe ri dião Ro dri -
gues – Mem bro Ho no rá rio da Aca de mia
Bra si le i ra de Ciên cia Po lí ti ca; Ordem do Mé-
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ri to Pan ta ne i ro; Me da lha do Mé ri to da Jus ti -
ça Ele i to ral do Rio de Ja ne i ro; Hós pe de Ofi-
ci al do Mu ni cí pio de San ta Ma ria; Pal mas
Aca dê mi cas, Aca de mia Bra si le i ra de Le tras;
Ci da dão de Ro sá rio; Ci da dão To can ti nen se;
Ci da dão Pe tro po li ta no; Me da lha Mé ri to San-
tos Du mont; Me da lha da Aca de mia Na ci o nal 
de Me di ci na; Ci da dão Ho no rá rio do Esta do
de Ala go as; Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio Mi li -
tar (Grã-Cruz); Me da lha Cruz de Fer ro;
Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio do Tra ba lho
(Grão-Co lar); Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio do
Tra ba lho (Grã-Cruz); Ordem do Mé ri to Bra-
sí lia; Ordem do Mé ri to For ças Arma das
(Grã-Cruz); Ordem de Rio Bran co
(Grã-Cruz); Ordem do Mé ri to Mi li tar
(Grã-Cruz); Ordem do Mé ri to Na val
(Grã-Cruz); Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co
(Grã-Cruz); Ordem do Mé ri to de To can tins
(Gran de-Ofi ci al); Ele i to Pro fes sor Emé ri to da
Uni ver si da de de São Pa u lo. Em 1987 re ce -
beu a Ordem do Mé ri to do Con gres so Na ci -
o nal; Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co; Ordem
do Mé ri to Edu ca ti vo; Ordem do Mé ri to Na-
val; Ordem do Mé ri to Bra sí lia; Ordem de Rio
Bran co (Gran de-Ofi ci al); Me da lha Anchi e ta;
Me da lha Mé ri to Ta man da ré; Ordem do Mé ri -
to Ju di ciá rio do Tra ba lho (Gran de-Ofi ci al); Me-
da lha Bri ga de i ro To bi as, Po lí cia Mi li tar, Esta-
do de São Pa u lo; Ordem do Mé ri to For ças
Arma das (Gran de-Ofi ci al); Ordem do Mé ri to
Mi li tar; Ordem Na ci o nal do Mé ri to
(Grã-Cruz); Ordem da Cruz Du pla Bran ca
Pri me i ra Clas se, Eslo vá quia (Grã-Cruz);
Ordem Rei Abdul Aziz, Ará bia Sa u di ta; Ordem
Na ci o nal ”Ste a ua Ro mâ ni ei“, Ro mê nia (Co-
lar); Hós pe de de Hon ra da Ci da de de Car ta -
ge na de Indi as, Co lôm bia; Prê mio ”Prín ci pe
das Astú ri as de Co o pe ra ção Inter na ci o nal
2000“, Espa nha; Prê mio do Mé ri to da Asso-
ci a ti on des Co mi tés Na ti o na ux Olympi-
ques; Me da lha de Ouro, Câ ma ra Mu ni ci pal
de San ta rém, Por tu gal; Vi si tan te Ilus tre, Ci u -
dad Gu a ya na, Esta do Bo li var, Ve ne zu e la;
Ordem Na ci o nal ”Juan Mora Fer nán dez“,
Cos ta Rica; Ordem ”Fran cis co de Mi ran da“,
Ve ne zu e la; Ordem ”Con dor de los Andes“,
Bo lí via; Ordem do Infan te D. Hen ri que, Por-
tu gal (Gran de-Co lar); Hós pe de de Hon ra da
Ci da de de Lima, Peru; Ordem do Ele fan te,
Di na mar ca (Grã-Cruz); Ordem ”Al Mé ri to por
Ser vi ci os Dis tin gui dos“, Peru (Grã-Cruz

Espe ci al); Me da lha da Fun da ção Ro tá ria do
Ro tary Inter na ci o nal; Me da lha de Ouro da
Câ ma ra dos De pu ta dos, Espa nha; Hós pe de 
de Hon ra da Pro vín cia de Ti er ra del Fu e go,
Antár ti da e Islas del Atlán ti co Sur, Argen ti na; 
Insíg nia da ”Ame ri can So ci ety Gold Me dal“,
Esta dos Uni dos; Cer ti fi ca do ”Ao Mé ri to“, Cír-
cu lo Chi le no Bra si le i ro de Inte gra ção La ti -
no-Ame ri ca na; Prê mio ”Fe li pe Her re ra
Lane“, San ti a go de Chi le; Ordem ”Isa bel la
Ca tó li ca“, Espa nha (Grã-Cruz); Me da lha de
Ouro de Ga lí cia, Espa nha; Dou tor ”Ho no ris
Ca u sa“, Ciên cia Eco nô mi ca, ”Lon don Scho-
ol of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce“, Uni-
ver si da de de Lon dres; Ordem do Ba nho;
Ordem Mi li tar de San ti a go da Espa da, Por-
tu gal; Ordem do Mé ri to Li ba nês; Dou tor Ho-
no ris Ca u sa, Uni ver si da de Soka, Ja pão;
Prê mio Inte ra me ri ca no de Li de ran ça de
1997, Fun da ção Pan-ame ri ca na de De sen -
vol vi men to da Orga ni za ção dos Esta dos
Ame ri ca nos, Was hing ton; Ordem do Mé ri to
da Re pú bli ca da Hun gria (Grã-Cruz); Ordem
da Rosa Bran ca, Fin lân dia (Grã-Cruz e
Gran de-Co lar); ”Equi tem Tor qua tum Ordi nis
Pi a ni“, San ta Sé (Gran de-Co lar); Dou tor
”Ho no ris Ca u sa“, Fa cul da de de Ciên ci as Po-
lí ti cas da Uni ver si da de ”de gli Stu di“, Bo lo -
nha, Itá lia; Ordem da Boa Espe ran ça, Re pú -
bli ca da Áfri ca do Sul; Gran de Ordem de
Mu gung hwa, Co réia (Co lar); Prê mio Inter na -
ci o nal Soka Gak kai, Paz e Cul tu ra; Ordem
Na ci o nal do Mé ri to, Pa ra guai (Co lar Ma ris -
cal Fran cis co So la no Ló pez); Hós pe de de
Hon ra, Go ver no da Pro vín cia de San Luis,
Argen ti na; Hós pe de de Hon ra, Ci da de de
San Luis, San Luis, Argen ti na; Hós pe de de
Hon ra, Ci da de de Ju a na Kos lay, San Luis,
Argen ti na; Me da lha da Re i to ria das Uni ver -
si da des de Pa ris, ”Lé gi on d’Honneur“, Fran-
ça; Dou tor ”Ho no ris Ca u sa“, Uni ver si da de
”Lu miè re Lyon 2“, Fran ça; Ordem do ”Li ber -
ta dor San Mar tin“, Argen ti na; Dou tor ”Ho no -
ris Ca u sa“, Uni ver si da de So fia, Ja pão;
Ordem Su pre ma do Cri sân te mo, Ja pão;
Ordem El Sol del Perú, Peru (Grã-Cruz com
bri lhan tes); Hós pe de de Hon ra, Ci da de de
Mé xi co; Ordem ”Águi la Azte ca“, Mé xi co (Co-
lar); Ordem de Hon ra da Estre la Ama re la,
Su ri na me (Grã-Cruz e Gran de-Co lar);
Ordem ”Dar jah Uta ma Seri Mak ho ta Ne ga -
ra“, Ma lá sia (Co lar), Ordem do Prín ci pe Ia-
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ros lav, ”o Sá bio, Ucrâ nia (Gran de-Co lar),
Hós pe de de Hon ra, Ci da de de San Car los
de Ba ri lo che, Argen ti na, Me da lha do Ro tary
Inter na ci o nal, Dou tor ”Ho no ris Ca u sa“, Fa-
cul da de de Ciên cia Po lí ti ca, Uni ver si da de Li-
vre de Ber lim, Ale ma nha, Ordem do Mé ri to
da Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha
(Grã-Cruz), Dou tor ”Ho no ris Ca u sa“, Fa cul -
da de de Ciên ci as, Uni ver si da de de Por to,
Por tu gal, Ordem da Li ber da de, Por tu gal
(Gran de-Co lar), Dou tor ”Ho no ris Ca u sa“ – V.
Exªs têm que su por tar essa le i tu ra por que
fo mos nós que pa ga mos por isso –, Fa cul -
da de de Ciên ci as Eco nô mi cas e So ci a is,
Uni ver si da de Cen tral de Ve ne zu e la, Ca ra -
cas, Ve ne zu e la, Ordem do Li ber ta dor, Ve ne -
zu e la (Gran de-Co lar), Ordem do Mé ri to da
Re pú bli ca Ita li a na (Grã-Cruz e Gran de-Co -
lar), Me da lha da Re pú bli ca, Uru guai, Me da -
lha do Li ons Clu be Inter na ci o nal ”Ve ci no
Ilus tre“, San ti a go do Chi le, Ordem do Mé ri to, 
Chi le (Gran de-Co lar), Ordem do Mé ri to da
Re pú bli ca Po lo ne sa, Po lô nia (Grã-Cruz),
Hós pe de de Hon ra, Pro vín cia de Mi si o nes,
Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Equa dor
(Grã-Cruz), Ordem de Bo ya cá, Co lôm bia
(Grã-Cruz), Ordem do Mé ri to, Chi le
(Grã-Cruz), Dou tor ”Ho no ris Ca u sa“, Uni ver -
si da de de Chi le, Dou tor ”Ho no ris Ca u sa“,
Uni ver si da de de No tre Dame, Indi a na, USA;
Ordem do Mé ri to de Por tu gal, Por tu gal
(Grã-Cruz), ele i to Mem bro da Asso ci a ção
Inter na ci o nal ”Ma i son d’Auguste Com te“,
Fran ça, ”Lé gi on d’honneur“, Fran ça (Ca va -
le i ro), Ordem ”Agui la Azte ca“, Mé xi co (Ban-
da), Ele i to ”Fo re ign Mem ber“ da ”Ame ri can
Aca demy of Arts and Sci en ces“, Cam brig de, 
USA, Pal mes Aca dé mi ques, Fran ça, Pro fes -
sor do Coll ège de Fran ce, Pa ris, ”Ho no ris
Ca u sa De gree of Doc tor of Laws“, Rut gers,
Uni ver si da de do Esta do de New Jer sey,
USA, Mem bro Vi si tan te, ”Insti tu te for Advan-
ced Study“, Prin ce ton, New Jer sey, USA.

Cre io que essa re la ção fala por si. Não pode ter
sido uma des co ber ta do mun do de po is da pos se do
Pre si den te por que 99% des ses tí tu los fo ram con fe ri -
dos após a pos se do Pre si den te e tan to mais se or ga -
ni zou um sis te ma de co le ta, de con quis ta. Se Sua
Exce lên cia ti ves se tido cor res pon dên ci as, en ta bu la do 
con ver sa ções, agra de ci do pes so al men te to das es sas 
co men das, não te ria fe i to mais nada du ran te es ses li-

ge i ros sete e pou cos anos que pas sou na Pre si dên cia 
da Re pú bli ca. 

De modo que é sus pe i tí sis mo que haja pes so as
in te lec tu a is que es tu da ram nos qua tro can tos do
mun do, que têm seus co nhe ci men tos e que os uti li za -
ram para for ne cer es ses tí tu los, me da lhas e bra sões
que fo ram de po si ta dos aos pés de sua ma jes ta de, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

So men te Adler pode en ten der o que é esse im-
pul so, essa pun ção. De acor do com Adler, é o con trá -
rio que se es con de nes sa per so na li da de que se afir-
ma a cada mo men to. É uma fra que za que, de acor do
com ele, a pes soa sen te e que o obri ga com pul si va -
men te, com pul so ri a men te, in fi ni ta men te a ter de se
sen tir gran de, for te, à al tu ra.

Assim sen do, na que le al mo ço de 1975, em São
Pa u lo, sen ti que es ta va di an te de uma per so na li da de
mu i to es pe ci al, mu i to par ti cu lar, com uma pun ção fan-
tás ti ca de afir ma ção.

Vou ter mi nar re con tan do ape nas o se guin te: a
sua úl ti ma vi a gem – e pen so que te nha sido a úl ti -
ma, a não ser que ele te nha vi a ja do de on tem para
hoje – foi à Po lô nia, onde re ce beu um tí tu lo de Dou-
tor ”Ho no ris Ca u sa“, como acon te ceu em to dos es-
ses lu ga res a que me re fe ri. E aqui nes ta re la ção
não está ain da esse tí tu lo re ce bi do ago ra, na se ma -
na pas sa da, na Po lô nia. Lá fi ze ram para ele um mu-
ral de bron ze, onde es ta va ins cri ta aque la efe mé ri -
de, aque la ce ri mô nia, em que Sua Ma jes ta de, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, es ta va re-
ce ben do ali o tí tu lo de Dou tor ”Ho no ris Ca u sa“. Lá
es ta va es cri to – e vi no no ti ciá rio da Glo bo – que ti-
nha sido agra ci a do o Dr. Fer nan do Hen ri que ”Car-
do sa“. A Uni ver si da de que lhe con ce deu o tí tu lo
Dou tor ”Ho no ris Ca u sa“ não sou be es cre ver o nome
cor re to de Sua Exce lên cia. Assim, em cada uma
des sas, pro mo ve-se a tra du ção de um li vro de Sua
Exce lên cia, qua se sem pre aque le que es cre veu em
par ce ria com seu co le ga do Chi le so bre o de sen -
vol vi men to eco nô mi co na Amé ri ca La ti na.

É la men tá vel e las ti má vel que só ago ra, no fi nal de
seu Go ver no, Sua Exce lên cia re sol va di zer que não
está ajo e lha do, re fe ren dan do e apli can do so bre o povo
bra si le i ro o re ce i tuá rio que o FMI fez cair so bre a Argen-
ti na des de Do min go Ca val lo, em 1990, e so bre ou tros
pa í ses que não re sis ti ram à dose do ca va lar re mé dio.
Ago ra, Sua Exce lên cia diz que o FMI pen sa que so mos
idi o tas, mas Fer nan do Hen ri que já fa lou que o so mos.
Por tan to, quem não é idi o ta é ape nas Sua Exce lên cia.
Quem de nós mor ta is tem fô le go para ler tan tas me da -
lhas e bra sões re co lhi dos mun do afo ra?
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Obvi a men te, dois man da tos são pe que nos, es-
tre i tos, li mi ta dos para tan to sa ber, para tan ta hon ra ria, 
para tan ta gran di lo qüên cia. Fer nan do Hen ri que Car-
do so é o mais jo vem dos sep tu a ge ná ri os. Com 71
anos de ida de, con ser va a jo vi a li da de que o re tra to de
Do ri an Gray es con dia. O nar ci so não pode en ve lhe -
cer, por que, se não, no es pe lho, verá as suas ru gas e
os seus ca be los bran cos. Como o re tra to de Do ri an
Gray, é a so ci e da de bra si le i ra que re co lhe o en ve lhe -
ci men to. É na cara do povo que o en ve lhe ci men to, tal
como no re tra to de Do ri an Gray, é de po si ta do – o en-
ve lhe ci men to pre co ce, a mor te que che ga apres sa da
para os po bres, para os mi se rá ve is e para aque les
que ja ma is so nha ram com as igua ri as e as de lí ci as do
Pri me i ro Mun do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

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. 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 ra ci o na men to aca bou, mas a cri se de ener gia
não. Na opi nião de di ver sos es pe ci a lis tas do se tor, o
ra ci o na men to era ape nas um sin to ma da pro fun da
cri se que en fren ta o sis te ma bra si le i ro.

Exis te, sim, um pro ble ma po ten ci al que ain da se
pode ma ni fes tar de vá ri as for mas – se an tes era pela
es cas sez, pelo ra ci o na men to, ago ra está as su min do
ou tra cara: a do au men to de pre ços, que tira a com pe -
ti ti vi da de das em pre sas e leva uma par ce la ma i or do
or ça men to das fa mí li as.

Uma das sa í das apon ta das pelo pró prio Go ver -
no Fe de ral é a cons tru ção de pelo me nos nove usi nas 
ter me lé tri cas e tre ze li nhas de trans mis são es pa lha -
das pelo País, como par te do pro gra ma de am pli a ção
da ofer ta de ener gia até 2004.

Um dos gran des de sa fi os para re sol ver o pro-
ble ma da ener gia é a ex pan são do par que ge ra dor
bra si le i ro.

Não há dú vi da de que te mos de ex pan dir nos so
par que ge ra dor hi dre lé tri co. Entre tan to, é al ta men te
re co men dá vel que se faça a di ver si fi ca ção da ma triz
ener gé ti ca na ci o nal.

O gás na tu ral, cer ta men te, pas sa rá a ter par ti ci -
pa ção mais ex pres si va nes sa ma triz, pu lan do dos
atu a is 2% para cer ca de 10% nos pró xi mos qua tro
anos.

Se pre ci sa mos im pri mir ma i or ace le ra ção ao
pro gra ma de ex pan são, o gás na tu ral, sem dú vi da,
tem de exer cer pa pel es tra té gi co. As ter me lé tri cas a
gás são pro je tos de rá pi da ma tu ra ção. Não foi por ou-
tro mo ti vo que o Go ver no Fe de ral lan çou o Pro gra ma
Pri o ri tá rio de Ter me lé tri cas.

Mas esse pro gra ma tem tido di fi cul da des para
des lan char. Mu i tas das ter me lé tri cas pre vis tas ini ci al -
men te não ti ve ram suas obras ini ci a das e al gu mas
de las po de rão fi car in vi a bi li za das. Uma das mais re le -
van tes, do pon to de vis ta es tra té gi co, é a Usi na Ter-
me lé tri ca de Ala go as. No en tan to, a Ter mo a la go as
ain da não saiu do pa pel, con se qüên cia de um elen co
de di fi cul da des que pas sa por jogo de em pur ra, en tra -
ves bu ro crá ti cos, ca rên cia de re cur sos, cro no gra ma
cur to para obras e li cen ças am bi en ta is.

Ala go as, Sr. Pre si den te, tem uma das ma i o res
re ser vas de gás na tu ral não as so ci a do do País. São
cer ca de 13 bi lhões de me tros cú bi cos! Quem co nhe -
ce o as sun to de per to sabe que esse gás pode ser
mais bem apro ve i ta do, já que, sem dú vi da, é o mais
va lo ri za do no mer ca do mun di al. Hoje o Esta do pro-
duz cer ca de dois mi lhões de me tros cú bi cos por dia e
tem um con su mo lo cal da or dem de meio mi lhão de
me tros cú bi cos diá ri os. Por tan to, mais de três quar tos 
des sa pro du ção é ex por ta da. Com esse ex ce den te, o
Esta do de Ala go as po de ria abri gar uma ter me lé tri ca
de cer ca de 400 me ga watts ins ta la dos, pas san do a
ser ex por ta dor de ener gia.

As li nhas de trans mis são da Com pa nhia Hi dre -
lé tri ca do São Fran cis co, Chesf, que hoje tra zem
ener gia elé tri ca para Ala go as, po de ri am ser li be ra das 
para le var ener gia para ou tros Esta dos da Fe de ra ção. 
Se ri am pou pa dos in ves ti men tos em ga so du tos. E a
ener gia ge ra da pela Ter mo a la go as mo ve ria nos sa
eco no mia, ar re ca da ria im pos tos e pro du zi ria ren da e
em pre go em nos so Esta do.

As au to ri da des se to ri a is si na li zam, no pla ne ja -
men to do Pro gra ma Pri o ri tá rio de Ter me lé tri cas, com
uma tér mi ca de 120me ga watts para Ala go as.

Ora, Sr. Pre si den te, os es pe ci a lis tas di zem que
uma usi na de 120MW aca ba ge ran do uma ener gia
mais cara que uma de 400MW. E se o Esta do tem pro-
du ção ex ce den te de gás na tu ral para abri gar uma ter-
me lé tri ca de 400MW, por que ins ta lar uma com ape-
nas 120MW?

Para agra var ain da mais a si tu a ção, as au to ri da -
des se to ri a is não con se gui ram ti rar a Ter mo a la go as
do pa pel. E pre ten de-se que a Com pa nhia Ener gé ti ca 
de Ala go as ad qui ra a to ta li da de da pro du ção da usi-
na. Esse, Sr. Pre si den te, é um obs tá cu lo, mas não é o
úni co. O ma i or obs tá cu lo é esse jogo de trans fe rir res-
pon sa bi li da des per ma nen te men te. Ou sen ta mos com
to dos os se to res en vol vi dos, de uma só vez, para re-
sol ver os pro ble mas e eli mi nar os obs tá cu los, as pe-
dras do ca mi nho, ou te re mos mu i ta di fi cul da de para ti-
rar a nos sa ter me lé tri ca do pa pel.

Ain da que seja pos sí vel à em pre sa ala go a na
mon tar uma equa ção fi nan ce i ra para ab sor ver toda a
pro du ção da ter me lé tri ca, isso iria cus tar mais caro
ao con su mi dor de Ala go as e ini bi ria o de sen vol vi men -
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to do nos so Esta do. A ta ri fa de ener gia se ria a mais
ele va da do Nor des te.

Para vi a bi li zar a im plan ta ção de uma ter me lé tri -
ca em Ala go as, se ria ne ces sá rio ape nas que a Com-
pa nhia de Ener gia de Ala go as com pras se uma par ce -
la da ener gia pro du zi da e que a ma i or par te da ge ra -
ção fos se ad qui ri da, con se qüen te men te, pela Com-
pa nhia Hi dre lé tri ca do São Fran cis co, pela Co mer ci a -
li za do ra Bra si le i ra de Ener gia Elé tri ca e pela pró pria
Pe tro brás.

Ala go as, Sr. Pre si den te, é, sem dú vi da, o me-
lhor Esta do do Nor des te para o fun ci o na men to da ter-
me lé tri ca a gás. Não há como ex pli car que Esta dos vi-
zi nhos, com inex pres si va pro du ção de gás na tu ral,
con si gam vi a bi li zar as suas ter me lé tri cas e Ala go as
não!

Se a Pe tro bras e a Agên cia Na ci o nal do Pe tró -
leo ado tas sem uma po lí ti ca de pre ços do gás na tu ral
com a re a li da de dos cus tos, tais ab sur dos não se ri am 
con cre ti za dos.

Por es sas e por ou tras ques tões, em de fe sa de
Ala go as e da sua eco no mia, bus can do sem pre a es-
tra té gi ca di ver si fi ca ção de nos sa ma triz ener gé ti ca,
que ro re i te rar meu ape lo ao Pre si den te da Re pú bli ca,
ao Mi nis tro das Mi nas e Ener gia e a to das as au to ri -
da des en vol vi das com o pro je to para que ti rem a Ter-
mo a la go as do pa pel e a tor nem uma re a li da de dig na
e be né fi ca para mi lha res de pes so as.

Este é o ape lo que faço. A Ter mo a la go as é fun-
da men tal para meu Esta do. Inves tir na ter me lé tri ca
vai, sem dú vi da, im pul si o nar a nos sa eco no mia e a de
todo o Nor des te. Sem a usi na, não dá para fi car!

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

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, uma das gran des cha gas da es tru tu ra
so ci al bra si le i ra se apre sen ta na di fi cul da de que as
pes so as têm para ad qui rir seus imó ve is re si den ci a is;
um di re i to que aca ba mos de ins cre ver como fun da -
men tal na Cons ti tu i ção Fe de ral e cuja pro po si ção tive
a hon ra de for mu lar. E, mes mo as sim, pou co se faz
para aju dar nos sos con ci da dãos a al can ça rem esse
bem ines ti má vel. É sem pre dito e re pe ti do: uma pes-
soa sem en de re ço é um ci da dão sem ci da da nia.

Des se modo, Sr. Pre si den te, jul go in dis pen sá vel 
que to das as ins tân ci as de Go ver no – da fe de ral à
mu ni ci pal – de vem em pe nhar-se por im ple men tar
pro gra mas de fi nan ci a men to de mo ra di as para to dos,
em es pe ci al para a po pu la ção de ba i xa ren da. Isso já
acon te ce nas ci da des onde as co o pe ra ti vas ha bi ta -
ci o na is, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e di ver sos ou tros 
agen tes apre sen tam li nhas de cré di to para tal fi na li -

da de; se bem que boa par te dos re cur sos da Ca i xa e
dos ban cos aca bam sen do des ti na dos para a clas se
mé dia, o que, em si, não é mau, des de que os po bres
tam bém pos sam se aten di dos por es ses agen tes. Em
boa par te, são os re cur sos do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço que vi a bi li zam tais cré di to.

Con tu do cris ta li zou-se nos agen tes e nos ór-
gãos de Go ver no a prá ti ca de só fi nan ci ar imó ve is
para pes so as de ba i xa ren da nas áre as ur ba nas. Os
mo ra do res do meio ru ral aca ba ram por ser ali ja dos da
pos si bi li da de de aqui si ção de casa pró pria fi nan ci a da
com os re cur sos do FGTS, como os ci ta di nos po dem
fa zer. E por que ra zão, se ci da da nia e, por tan to, di re i -
tos dela de ri va dos não in clu em dis tin ção por área de
mo ra dia?

Ora, Srªs e Srs Se na do res, tal prá ti ca é um equí-
vo co que, tal vez, te nha uma ex pli ca ção as saz pro sa i -
ca, mas nem por isso ne fas ta para os in te res sa dos e
des va li dos agri cul to res hu mil des.

A Lei nº 4.380, de 21 de agos to de 1964, que
ins ti tu iu, en tre ou tros, o sis te ma fi nan ce i ro para aqui-
si ção da casa pró pria, reza em seu art. 4º, Ca pí tu lo I:

Te rão pri o ri da de na apli ca ção dos re-
cur sos:

..............................................................
V – a cons tru ção de mo ra dia para a

po pu la ção ru ral.
To da via, o in ci so V foi ve ta do pelo Pre si den te da

Re pú bli ca, à épo ca, mas der ru ba do pelo Con gres so
Na ci o nal, em 22 de se tem bro de 1964. Como a der ru -
ba da de veto pre si den ci al não é usu al, tal fato deu en-
se jo a que mu i tos de sa vi sa dos pas sas sem a con si de -
rar que a lei ex clu iu a pos si bi li da de de fi nan ci a men to
ru ral, es que cen do-se de que o veto foi der ru ba do e
que, por tan to, tal in ter di ção ine xis te.

Hoje, Sr. Pre si den te, o FGTS é ge ri do por um
con se lho cu ra dor, res pon sá vel por fa zer as es co lhas
so bre a que pro gra mas irá de di car os re cur sos que
ge ren cia e qual o mon tan te que lhes será alo ca do.
Assim, jun ta mos os dois ele men tos fun da men ta is
para con clu ir que não há ob je ção for mal a que seja
cri a do um pro gra ma de fi nan ci a men to de imó ve is ru-
ra is para pes so as de ba i xa ren da.

Que con se qüên ci as ad vi rão des sa nova for ma
de ata car o pro ble ma da mo ra dia no Bra sil? A meu
ver, al gu mas e pre ci o sas:

1º) O au xí lio à fi xa ção dos agri cul to res no cam-
po, cujo êxo do tem sido um pro ble ma gra ve no pro-
ces so de ur ba ni za ção do País e pro vo ca for te re du -
ção da for ça de tra ba lho dis po ní vel para o for ta le ci -
men to de nos sa pro du ção agrí co la, que, nes te mo-
men to, é a mola pro pul so ra mais im por tan te do nos so 
pro ces so de de sen vol vi men to e de sus ten ta ção de
nos sa ba lan ça co mer ci al;
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2º) A me lho ria das con di ções de vida de par ce la
im por tan te da po pu la ção bra si le i ra, em lo ca is onde a
or ga ni za ção do es pa ço ha bi ta ci o nal é mu i to mais fá cil 
do que nas ci da des, o que per mi te ge rar um novo pólo
de atra ção de po pu la ções que hoje es tão mar gi na li -
za das em ou tros es pa ços e que se tor na rão pro du ti -
vas e ple na men te in cor po ra das à so ci e da de;

3º) Aber tu ra dos pro gra mas de go ver no para en-
ca mi nhar uma so lu ção de fi ni ti va do dé fi cit ha bi ta ci o -
nal do Bra sil. Esta ques tão é, na re a li da de, uma das
mais subs tan ti vas que nos so País tem de en fren tar,
pois diz res pe i to a um di re i to cons ti tu ci o nal de cada
ci da dão e toca de per to o sen ti men to de ser res pe i ta -
do como ser hu ma no par tí ci pe de uma so ci e da de
jus ta.

Po de ria, Sr. Pre si den te, des fi lar mais inú me ros
ar gu men tos em fa vor des se pro je to de uso do FGTS.
Mas não que ro abu sar da pa ciên cia dos no bres Co le -
gas e de V. Exª, nem du vi dar de sua in te li gên cia, ima-
gi nan do que não pos sam ser con ven ci dos ape nas
pela lim pi dez dos ar gu men tos que aca bo de ali nhar.
Te nho a mais sin ce ra con vic ção de que se rei in con di -
ci o nal men te apo i a do nes sa mi nha pro pos ta e que o
Con se lho Cu ra dor do FGTS es pon ta ne a men te to ma -
rá a ini ci a ti va de im ple men tar um pro gra ma como o
que es tou de fen den do.

Este é o in te res se dos po bres do Bra sil, de seus
agri cul to res mais hu mil des e, por con se qüên cia, de
toda a Na ção. Não ha ve rá um País de sen vol vi do e
har mô ni co sem que haja mo ra dia de cen te para to dos
os que nele ha bi tam.

Espe ro que não ha ven do, como não há, óbi ce
le gal, a via ad mi nis tra ti va pos sa ser usa da sem ma i o -
res com pli ca ções para aten der a esta jus ta e im por -
tan te ne ces si da de de nos sa po pu la ção ru ral me nos
afor tu na da.

Uma das ma i o res crí ti cas que sem pre se fez aos
go ver nos que se su ce de ram na his tó ria re pu bli ca na
bra si le i ra foi sua in ca pa ci da de de ge rir cor re ta men te,
efi ci en te men te e ho nes ta men te os re cur sos que os
ci da dãos e as or ga ni za ções pro du ti vas co lo cam à
dis po si ção do Esta do para se rem re tor na dos à po pu -
la ção sob a for ma de ser vi ços equa ni me men te dis tri -
bu í dos por to dos os ci da dãos.

A jus ti ça e equa ni mi da de não es tão, to da via,
atre la das à dis tri bu i ção uni for me dos re cur sos e be-
ne fí ci os para to dos. Aos que são mais des pro vi dos e
me nos ca pa zes de ob te rem por seus pró pri os me i os
o aces so aos di re i tos da ci da da nia, os ges to res do
Esta do de vem ze lar para que eles te nham ga ran ti dos
esse aces so. Essa é a ati tu de que es pe ro dos res pon -
sá ve is pela ges tão do FGTS em prol de nos sos pe-
que nos agri cul to res.

Lem bre mo-nos, Srªs e Srs. Se na do res, que des-
de todo o sem pre é a agri cul tu ra que dá sus ten ta ção

ao Bra sil. Se ela vai bem, tudo vai bem para nos so
País. Se ela vai mal, te mos di fi cul da des até para es ta -
bi li zar nos sa mo e da.

Re i te ro, ao con clu ir este pro nun ci a men to, que
não aguar do ou tra res pos ta a esta mi nha pro pos ta
que não a im ple men ta ção já em 2002 de um vas to
pro gra ma de fi nan ci a men to de aqui si ção e cons tru -
ção de imó ve is ru ra is para pes so as de ba i xa ren da,
agre gan do ao já exis ten te fi nan ci a men to à agri cul tu ra 
fa mi li ar ma i or va lor à ci da da nia de nos so ho mem do
cam po.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é mu i to
im por tan te que o Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio de
seus or ga nis mos, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, da
Se cre ta ria de De sen vol vi men to Urba no, cu i de tam bém
para que os re cur sos ad vin dos do Te sou ro Na ci o nal
des ti na dos à mo ra dia se jam apli ca dos de uma for ma
cor re ta para os agri cul to res bra si le i ros, es pe ci al men -
te os pe que nos e mi cro-pro du to res. Isso é mu i to im-
por tan te para pelo me nos fi xar mos 20% da po pu la -
ção bra si le i ra que está no cam po. Exa ta men te a que
pre ci sa do ma i or cu i da do e ca ri nho de to dos nós.
Faço um ape lo para que o Con se lho Cu ra dor do
FGTS se lem bre de fi nan ci ar os pe que nos agri cul to -
res. E que o Go ver no Fe de ral abra li nhas de fi nan ci a -
men to ou até de do a ção de ca sas po pu la res para os
pe que nos e mi cro-agri cul to res do nos so Bra sil.

Sr. Pre si den te, obri ga do.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
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, mu i -
to bre ve men te, gos ta ria de in for mar à Casa que, na
tar de de hoje, foi im pe tra da jun to ao Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral uma ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de com
o pe di do de li mi nar pelo PC do B, PL, PT, PSB e PPS.
Essa Adin visa re vo gar o dis pos to no pa rá gra fo 1º do
art. 4º da Instru ção n.º 55, do TSE, so bre as ele i ções,
aque la que, como é do co nhe ci men to de to dos, ins ti -
tu iu a cha ma da ver ti ca li za ção das co li ga ções.

O Con gres so Na ci o nal, par ti cu lar men te o Se na -
do, tem to ma do al gu mas ini ci a ti vas no sen ti do de fa-
zer pre va le cer aqui lo que é a von ta de do le gis la dor ao
ela bo rar a lei que re gu la as ele i ções; lei essa que re-
gu lou as ele i ções de 1998 e que se man te ve inal te ra -
da. De for ma al gu ma o TSE po de ria in tro du zir, prin ci -
pal men te em pe río do in fe ri or a um ano, mo di fi ca ções
na lei ele i to ral que, na prá ti ca, sig ni fi cam mu dan ças
pro fun das nas re gras do jogo. No Se na do, tra mi ta
uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal ela bo ra da
por co mis são ins ti tu í da no âm bi to da Co mis são de
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Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia, re la ta da pelo Se na -
dor José Fo ga ça, que pos si vel men te vo ta re mos na
re u nião de ama nhã da CCJ. Há tam bém ini ci a ti va do
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, para a qual já há as si na tu -
ras, apro van do o re gi me de ur gên cia para tra mi ta ção
de pro je to de de cre to le gis la ti vo vi san do re vo gar o re-
fe ri do ar ti go da ins tru ção do TSE. São di ver sos ca mi -
nhos e vá ri as ini ci a ti vas. Espe ra mos, ago ra, que
uma de las sur ta efe i to para que re tor nem as re gras
an te ri o res.

Já tive opor tu ni da de de me pro nun ci ar nes ta
Casa a res pe i to des te as sun to in de pen den te men te
do mé ri to – e mes mo nes se caso o TSE exor bi tou de
sua prer ro ga ti va com essa de ci são ino por tu na. Sou
par ti cu lar men te con tra esse prin cí pio. O Tri bu nal não
pode exer cer sua tu te la so bre a von ta de dos par ti dos
po lí ti cos, que são au tô no mos con for me reza a Cons ti -
tu i ção. Essa re so lu ção fere o prin cí pio fe de ra ti vo. Não
se pode di zer que as ele i ções para a es co lha de Pre-
si den te da Re pú bli ca, Go ver na do res, De pu ta dos Fe-
de ra is e Se na do res se pro ces sam em cir cuns cri ção
na ci o nal. No nos so en ten di men to, é um ab sur do. De-
pu ta dos e Se na do res não são ele i tos em cir cuns cri -
ção na ci o nal. A úni ca ele i ção em que o voto é na ci o -
nal é o ple i to para Pre si den te da Re pú bli ca. Em to dos
os ou tros ca sos  para Go ver na do res, De pu ta dos Fe-
de ra is, De pu ta dos Esta du a is e Se na do res  o voto
obe de ce a uma cir cuns cri ção re gi o nal, até por que os
Se na do res são can di da tos em seus res pec ti vos Esta-
dos e são ele i tos em seus res pec ti vos Esta dos. O
mes mo vale para os De pu ta dos Fe de ra is. Em úl ti ma
ins tân cia, se o Con gres so Na ci o nal não se dis pu ser,
seja por meio da PEC, seja por meio de de cre to le gis -
la ti vo, a res ta be le cer aqui lo que ha via sido fi xa do pelo
pró prio Con gres so Na ci o nal ao vo tar a lei em 1997,
essa é uma dis cus são que fi ca rá nas mãos dos Mi nis -
tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ao ana li sa rem
essa ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de. 

Espe ra mos que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
con ce da essa li mi nar até por que sa be mos que, se
não con se guir mos a li mi nar e for mos aguar dar o jul-
ga men to do mé ri to, o que ocor re rá de po is das ele i -
ções, isso não te ria ne nhu ma efi cá cia. Sr. Pre si den te,
que ria ape nas fa zer esse re gis tro, in for man do à Casa
so bre a Adin im pe tra da por cin co par ti dos po lí ti cos no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Car los Wil son, Ro me ro

Jucá, Car los Be zer ra, Edu ar do Si que i ra Cam pos e
Ge ral do Althoff en vi a ram dis cur sos à Mesa para se-

rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre-

si den te, Sras e Srs. Se na do res, ape sar da mul ti pli ca -
ção, até in de se já vel, de cur sos de ní vel su pe ri or, pa i ra 
uma cons ta ta ção tre men da men te tris te e con tra di tó -
ria no per fil dos alu nos uni ver si tá ri os e no com por ta -
men to, em cer to as pec to se gre ga do, da uni ver si da de
bra si le i ra em re la ção à re a li da de que a cir cuns cre ve. 

Ape nas um dado se ria su fi ci en te para nos le var
a uma re fle xão crí ti ca do meio uni ver si tá rio: quan tos
alu nos ori gi ná ri os da es co la mé dia pú bli ca ocu pam o
ban co es co lar das uni ver si da des pú bli cas es ta du a is?

É evi den te que a ex ce lên cia des sas ins ti tu i ções
de en si no su pe ri or está dis tan te da re a li da de da edu-
ca ção que se mi nis tra no es tá gio ime di a ta men te an-
te ri or. 

E se não bas tas se essa cons ta ta ção, os da dos
do úl ti mo Enem, o Exa me Na ci o nal do Ensi no Mé dio,
são por de ma is elo qüen tes. Na pri me i ra vez em que a
ava li a ção se deu com a in ser ção dos es tu dan tes da
rede pú bli ca, em todo o País, a nota mé dia pre ci pi -
tou-se para um pá li do 4.1.

Mais gra ve ain da foi a ava li a ção de es tu dan tes
bra si le i ros em con fron to com co le gas de ou tros 30
pa í ses. Sim ples men te nos sos fi lhos fi ca ram em úl ti -
mo. A imen sa ma i o ria apre sen tou sé ri os pro ble mas
de le i tu ra e com pre en são das ques tões. 

Não vou aqui re pe tir o ób vio. To dos sa be mos
que a re a li da de so ci al dos alu nos da es co la pú bli ca é
im pe ra ti va no seu com por ta men to es co lar. Entre tan -
to, nada foi fe i to, por que nada foi pro pos to. Fa ze mos
de con ta que a es co la pú bli ca en si na, fa ze mos de
con ta que to dos têm a mes ma chan ce, fa ze mos de
con ta que vi ve mos em uma ilha de ex ce lên cia na qual
a edu ca ção é mi nis tra da como nas Arca das gre gas. 

Tí pi ca ação de um go ver no, cuja prá ti ca se re a -
fir ma na arte mi le nar de em pur rar com a bar ri ga. 

Enquan to os es ta be le ci men tos de en si no su pe -
ri or es ta du a is vi vem essa con tra di ção, os fe de ra is se
alhe i am ain da mais da re a li da de. Sem re fe rên cia no
en si no mé dio pú bli co, seus ban cos são ocu pa dos
ape nas pe los fi lhos das clas ses mais abas ta das, que
pos su em re cur sos para pa gar es co las pri va das, onde
são pre pa ra dos com o ob je ti vo ex clu si vo de dis pu tar
as pou cas va gas ofe re ci das. 

Não sur pre en de, por tan to, que os pro fis si o na is
egres sos des tas ins ti tu i ções, em sua ma i o ria, não te-
nham qual quer re la ção com a re a li da de so fri da das
po pu la ções que vi vem à mar gem dos mu ros dos
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cam pi uni ver si tá ri os. E sem o com pro mis so de in ter -
fe rir na re a li da de dos me nos pri vi le gi a dos, aca bam se
for man do com re cur sos pú bli cos para tra ba lhar ape-
nas em se to res que lhes as se gu rem re tor no fi nan ce i -
ro. Nada mais.

Qu an do ocu pei o go ver no do meu es ta do de
Per nam bu co, há 11 anos, tive o pri vi lé gio de aten der à
re i vin di ca ção da re gião de Sal gue i ro, no co ra ção do
ser tão, que pre ci sa va de um hos pi tal. Tive e te nho or-
gu lho da obra que re a li zei. Re cen te men te, cons ta tei,
en tre tan to, que em bo ra o hos pi tal es te ja pre ser va do
em suas ins ta la ções e equi pa men tos, sim ples men te
não há pro fis si o na is de sa ú de em nú me ro su fi ci en te
para ocu par al gu mas das mais im por tan tes clí ni cas
ins ta la das. 

Alguém me dirá que um pro fis si o nal mé di co,
que es tu dou sete ou oito anos, que re a li zou dois anos
de re si dên cia mé di ca, não vai se dis por a se des lo car
para o Inte ri or de Per nam bu co, ain da mais para tra ba -
lhar em um hos pi tal pú bli co. É ver da de. Mas, aí eu
ques ti o no: en tão por que nós, os con tri bu in tes, te mos
que pa gar a for ma ção de pro fis si o na is, que de po is
vão fa zer for tu nas em clí ni cas ins ta la das em áre as
no bres, de alto po der aqui si ti vo?

Acho des pro po si ta do dis cu tir-se ago ra a ques-
tão do en si no pú bli co de ní vel su pe ri or. Mas, ine ga vel -
men te, urge que a sua vo ca ção seja re di re ci o na da
em be ne fí cio da po pu la ção, prin ci pal men te a mais ca-
ren te. 

Nes te sen ti do, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res, es tou apre sen tan do um pro je to de lei que ins ti -
tui o Está gio Re tri bu ti vo Obri ga tó rio a ser cum pri do
por to dos os alu nos de ins ti tu i ções pú bli cas fe de ra is
de en si no su pe ri or.

Esse es tá gio con sis te na pres ta ção de ser vi ços
pro fis si o na is co mu ni tá ri os re la ci o na dos ao cur so su-
pe ri or de for ma ção do alu no, pelo pra zo de 24 me ses,
di vi di do em qua tro se mes tres, com car ga ho rá ria mí-
ni ma de 110 ho ras men sa is.

Será um es tá gio re mu ne ra do, re gu la do por ato
do re i tor de cada uni ver si da de. Mas, só será con fe ri do 
ao alu no o di plo ma, des de que ele apre sen te o cer ti fi -
ca do de pres ta ção do Está gio Re tri bu ti vo Obri ga tó rio. 

No mês pas sa do, apre sen tei ou tro pro je to de lei,
o de nú me ro 14/2002, que foi en ca mi nha do à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e que obri ga
as uni ver si da des es ta du a is a ce der 50% de suas va-
gas de gra du a ção a alu nos ori gi ná ri os das es co las
pú bli cas es ta du a is, des de que apli ca do o com pe ten te 
pro ces so de se le ção. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não po de -
mos as sis tir pas si va men te a esta dis cri mi na ção que
se pro ces sa con tra nos sa ju ven tu de. Não po de mos
per mi tir que vul to sos re cur sos pú bli cos des ti na dos à
Edu ca ção não en con trem o des ti no que se pro põem,
ou seja, o be ne fí cio da que les que pre ci sam de as sis -
tên cia. 

A Edu ca ção tem que ser olha da pelo foco de mo -
crá ti co. Deve dar aces so a to dos. E o seu re sul ta do
tam bém deve ser com par ti lha do por to dos.

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

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ao com ple tar
um ano de ati vi da des, a ANA – Agên cia Na ci o nal de
Águas con se guiu de mons trar que veio para fi car e
cum prir os ob je ti vos a que se pro pôs. Res pon sá vel
pela exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí-
dri cos, cabe a ela a im ple men ta ção e o ge ren ci a men -
to dos re cur sos hí dri cos do País.

A po lí ti ca na ci o nal para o se tor pre o cu pa-se não
ape nas com a qua li da de das águas dos rios mas com
a quan ti da de, aten den do ao mo de lo bra si le i ro de que
os rios tan to po dem ser do do mí nio da União como
dos Esta dos. O ob je ti vo a ser al can ça do pela ANA é
atin gir a dis ci pli na na uti li za ção dos rios, a fim de evi-
tar a po lu i ção e o des per dí cio. Só des sa for ma as fu tu -
ras ge ra ções te rão aces so à água de boa qua li da de.

Os dois prin ci pa is pro ble mas que a agên cia está
en fren tan do con sis tem nas se cas pro lon ga das, es pe -
ci al men te no Nor des te, e na po lu i ção dos rios. Para
dar co nhe ci men to à so ci e da de das ações que já co-
me ça ram a ser im ple men ta das, a ANA, au tar quia su-
bor di na da ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te, pu bli cou
um fo lhe to de no mi na do Mis são, Ações e De sa fi os,
em que, re su mi da men te, nar ra o que já foi fe i to, o que
está sen do fe i to e o que de ve rá ser fe i to no se tor, em
be ne fí cio da po pu la ção.

Assim é que fi ca mos co nhe cen do os Co mi tês
de Ba ci as, com pos tos por usuá ri os, po der pú bli co e
or ga ni za ções não-go ver na men ta is para di ri mir con-
fli tos pelo uso das águas e re sol ver os pro ble mas de
po lu i ção de rios. Fica a car go des ses Co mi tês lo ca is 
a de ci são do quan to co brar pelo uso dos rios, sem
ne ces si da de de en ca mi nhar o as sun to aos ór gãos
fe de ra is.

Ou tra ino va ção da ANA foi o PRODES – Pro gra -
ma Na ci o nal de Des po lu i ção das Ba ci as Hi dro grá fi cas,
em que a agên cia paga pelo es go to tra ta do, vi san do à
des po lu i ção dos rios e à im plan ta ção do sis te ma de ge-
ren ci a men to de re cur sos hí dri cos. Alguns em pre en di -
men tos já fo ram apro va dos, es tão em an da men to e tra-
rão re sul ta dos sa lu ta res para a so ci e da de. 
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Não pa ram aí as ati vi da des da ANA. Po de mos
lem brar al gu mas, re la ta das na pu bli ca ção ci ta da,
como os Pro gra mas e Pro je tos de Re vi ta li za ção, Ma-
ne jo e Con ser va ção do Solo e Água; a me di a ção de
con fli tos; a de fi ni ção e fis ca li za ção das con di ções de
ope ra ção de re ser va tó ri os por agen tes pú bli cos e pri-
va dos; a ou tor ga de di re i to de uso dos re cur sos hí dri -
cos; o ca das tra men to dos usuá ri os das ba ci as; a ou-
tor ga de lan ça men to de eflu en tes, en tre ou tros.

A ANA é tam bém res pon sá vel por cin co pro gra -
mas e uma ação do PPA – Pla no Plu ri a nu al do Go ver -
no Fe de ral para o pe río do 2000-2003, de no mi na do
Avan ça Bra sil, en tre eles: Águas do Bra sil, Proá-
gua-Ges tão e Nos sos Rios. Por ou tro lado, a ANA
está pro mo ven do cur sos de ca pa ci ta ção de re cur sos
hu ma nos nas áre as de Ges tão de Re cur sos Hí dri cos
e Me di ção de Des car ga Lí qui da em Gran des Rios.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, o Pla no de Re cur -
sos Hí dri cos, ins tru men to da Po lí ti ca Na ci o nal de Re-
cur sos Hí dri cos, está ela bo ran do o ”mapa das
águas“, que atu a li za rá as in for ma ções so bre dis po ni -
bi li da de hí dri ca e de man da do País e iden ti fi ca rá os
prin ci pa is e po ten ci a is con fli tos, para an te ci par as
pos sí ve is so lu ções.

Qu e ro cum pri men tar na pes soa de seu pre si -
den te, Dr. Jer son Kel man, to dos os fun ci o ná ri os da
Agên cia Na ci o nal de Águas, cu jos tra ba lhos ini ci a is
têm sido pro ve i to sos para o Bra sil. De sua com pe tên -
cia e de sua atu a ção, de sua ati tu de de van guar da,
de pen de rá a or ga ni za ção do uso ra ci o nal da água em
ter ras bra si le i ras, que virá, em úl ti ma ins tân cia, fa vo -
re cer nos sas fu tu ras ge ra ções. 

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a dra má ti ca si tu a -
ção vi vi da pe los bra si le i ros em ter ras es tran ge i ras já
não dis pen sa ri go ro sas pro vi dên ci as das au to ri da des 
di plo má ti cas do País.

Essa a con clu são a que che ga quem se dis-
pu ser a um es tu do, bre ve que seja, acer ca dos in-
for tú ni os, mu i tas ve zes ir re me diá ve is, que aco me -
tem os que fo ram bus car me lho res con di ções de
exis tên cia em ter ras fo râ ne as.

Re por ta gem do Cor re io Bra zi li en se, des ta Ca-
pi tal, re ve la que, em ape nas um ano, apro xi ma da -
men te cin co mil bra si le i ras, com ida de mé dia de 18 a
25 anos, fo ram atra í das, sob va ri a do pre tex to, a pa í -
ses eu ro pe us.

Na ver da de, es sas jo vens, re cru ta das nos bol-
sões de mi sé ria de di fe ren tes Esta dos, sob pro mes sa

de tra ba lho ho nes to e gra ti fi can te, des ti na vam-se a
su prir a gran de de man da de pros tí bu los e bo a tes.

Inves ti ga ções da Po lí cia Fe de ral, que cons ta ta -
ram o ali ci a men to das jo vens para tra ba lhar na Espa-
nha e em Por tu gal, onde eram co a gi das à prá ti ca da
pros ti tu i ção e à en tre ga do di nhe i ro ame a lha do aos
seus ex plo ra do res, le va ram a cer to des mon te a rede
de trá fi co de bra si le i ras. 

Não obs tan te, elas ain da re pre sen tam o ter ce i ro
ma i or con tin gen te de pros ti tu tas do Ve lho Mun do, su-
pe ra do ape nas pelo das re fu gi a das do Les te eu ro peu.

Cons ta tou-se que as bra si le i ras são sub me ti das 
aos rí gi dos e de su ma nos re gu la men tos dos bor déis.
So bre vi vem em ca ti ve i ros imun dos e são obri ga das,
me di an te ame a ças de tor tu ra, de fome e mes mo de
mor te, a se sub me te rem a vá ri os ho mens. Mu i tas são
ví ti mas de do en ças ve né re as, ad qui ri ram o ví cio das
dro gas ou per de ram to tal men te a auto-es ti ma.

As mes mas in ves ti ga ções con fir ma ram o po der
fi nan ce i ro da de no mi na da Co ne xão Ibé ri ca, que mo-
vi men ta 8 bi lhões de dó la res em cen te nas de bo a tes
e man tém ro tas de trá fi co de mu lhe res, as sim como a
dis pli cên cia com que as or ga ni za ções ju di ci a is e po li -
ci a is das na ções eu ro péi as com por ta ram-se di an te
do pro ble ma do ali ci a men to de bra si le i ras e de sua
uti li za ção tam bém no trá fi co de dro gas.

O mes mo diá rio, em edi ção pos te ri or, di vul ga
que o so ció lo go Ke vin Ba les, con si de ra do um dos ma-
i o res es tu di o sos do trá fi co hu ma no e do tra ba lho es-
cra vo na atu a li da de, cal cu la que, con tan do-se to das
as for mas de es cra vi dão, 27 mi lhões de pes so as pa-
de cem des se fla ge lo no mun do.

Se gun do a sua cor re ta ava li a ção, ”os cri mes
des sa na tu re za, como os co me ti dos nos Esta dos Uni-
dos, re pre sen tam ape nas uma pe que na par ce la do
hor ror que as so la o mun do“. 

Nas Fi li pi nas, cer ca de um mi lhão de me ni nas
com me nos de 18 anos tra ba lham de gra ça, como do-
més ti cas, e algo em tor no de um mi lhão de mu lhe res
e cri an ças são ne go ci a das pelo trá fi co se xu al, a cada
ano, por um va lor de 6 bi lhões de dó la res, apro xi ma -
da men te.

Por sua vez, pes qui sa cen si tá ria pro mo vi da pela
Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) ates ta que,
em todo o mun do, qua tro mi lhões de mu lhe res são
ven di das a cada ano.

Qu a se to das sus ten tam o mer ca do do sexo e
mu i tas são mor tas, tor tu ra das, mu ti la das ou man ti das 
em ca ti ve i ro, em to tal sub mis são ao ter ror im pos to pe-
las má fi as que co man dam as re des de pros ti tu i ção.
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Aqui, a Po lí cia Fe de ral e a Inter pol têm re gis tra do
um sig ni fi ca ti vo flu xo de imi gra ção de jo vens bra si le i ras
tam bém para pa í ses como a Itá lia, a Ale ma nha, a Fran ça 
e a Ho lan da. Em suas in ves ti ga ções, iden ti fi ca ram a po-
de ro sa Má fia Rus sa, es pe ci a li za da no trá fi co de mu lhe -
res para o abas te ci men to de pros tí bu los da Eu ro pa.

Na ten ta ti va de des mon tar o es que ma, aque les
ór gãos po li ci a is pren de ram nu me ro sos bra si le i ros,
es pa nhóis e por tu gue ses en vol vi dos nas ope ra ções
de trá fi co. 

Mu i tos des ses es tran ge i ros, con de na dos pela
Jus ti ça pá tria, mo ti va ram in de vi das ma ni fes ta ções de
chan ce la ri as es tran ge i ras, in con for ma das com o que
cha mam de ”des con for to di plo má ti co“, mas que não
pas sa de ato de mera de fe sa em fa vor de seus na tu ra -
is.

Ao re vés, 241 bra si le i ros fo ram ex pul sos da Espa-
nha, em 1999, mais da me ta de cons ti tu í da de mu lhe res
re la ci o na das à pros ti tu i ção. Nas pri sões es pa nho las, es-
tão hoje re co lhi dos 1328 pa trí ci os, com pre en den do cer-
ca de 400 pelo co me ti men to de cri me de pros ti tu i ção e, o
res tan te, pela prá ti ca de ou tros de li tos. 

As au to ri da des di plo má ti cas bra si le i ras, em
exer cí cio na ca pi tal es pa nho la, co nhe cem a gra vi da de
do pro ble ma da ex plo ra ção se xu al e pro cu ram cri ar me-
ca nis mos que im pe çam a ação cada vez mais ou sa da 
dos ali ci a do res e ca fe tões. 

Po rém, es tão as suas ini ci a ti vas li mi ta das pe los
de ve res di plo má ti cos, cir cuns cre ven do a sua atu a ção 
ao re pas se das que i xas às au to ri da des po li ci a is e na
ga ran tia, às ví ti mas, de abri go, ali men ta ção, al gum di-
nhe i ro e pas sa gem de re tor no ao Bra sil.

Para a alta di re ção de nos sa Po lí cia Fe de ral, os
seus agen tes en fren tam di fi cul da des para im pe dir o
trá fi co das jo vens bra si le i ras, por fal tar co la bo ra ção
pron ta e efi caz das or ga ni za ções po li ci a is en vol vi das, 
pois de nada adi an ta iden ti fi car os tra fi can tes de mu-
lhe res se ela não en con tra apo io in ter na ci o nal para
res pon sa bi li zá-los cri mi nal men te.

Tam bém em nos so en ten di men to, a con tun dên -
cia da re a li da de ex pos ta é re ve la do ra, no mí ni mo, de
um qua dro de cru el aban do no des sas bra si le i ras no
ex te ri or, o que tor na im pe ra ti va a re vi são dos pro ce di -
men tos do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, com o
ob je ti vo pre cí puo de a elas tam bém se rem as se gu ra -
dos os in de cli ná ve is di re i tos de ci da da nia.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-

co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, re tor no à tri bu na des ta Casa no mo men to em que
vá ri os seg men tos da so ci e da de, em es pe ci al os ór-
gãos e en ti da des li ga dos às re la ções do tra ba lho, dis-
cu tem a de no mi na da ”Re for ma Tra ba lhis ta“, mu dan -
ça esta que vem sen do ob je to de in ten sos de ba tes e
de uma cam pa nha pu bli ci tá ria ve i cu la da na ci o nal -

men te, para o re gis tro e a re fle xão acer ca do re sul ta -
do de dois es tu dos di vul ga dos na úl ti ma se ma na pela
agên cia Jor nal do Bra sil.

O pri me i ro, de sen vol vi do pelo ins tin to fran cês
Sod he xo Alli an ce, ana li sou a jor na da de tra ba lho em
11 pa í ses, con clu in do que o Bra sil pos sui a se gun da
ma i or jor na da de tra ba lho do mun do, me nor ape nas
que a dos Esta dos Uni dos.

O se gun do, ela bo ra do pelo Prof. Cla u dio De dec -
ca, do Cen tro de Estu dos de Eco no mia do Tra ba lho e
Re la ções Sin di ca is da Uni camp, con clui que o bra si -
le i ro de sen vol ve uma jor na da mé dia anu al de 1920
ho ras tra ba lha das (da dos do ano de 1999 ). Tais da-
dos, se com pa ra dos com os nú me ros re gis tra dos
pela Orga ni za ção para Co o pe ra ção e De sen vol vi -
men to Eco nô mi co (OCDE), tam bém co lo cam o Bra sil
no se gun do lu gar mun di al em ho ras tra ba lha das, es-
tan do à fren te in clu si ve do Ja pão, país co nhe ci do por
ter uma ele va da car ga de tra ba lho e di mi nu tas fé ri as.

Mas, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ao
de ba ter mos a Re for ma Tra ba lhis ta, de ve mos es tar
aten tos às ca u sas apon ta das para o au men to da car-
ga de tra ba lho do bra si le i ro. Entre elas, des ta cam-se
o cres ci men to do mer ca do in for mal de tra ba lho e a
ter ce i ri za ção, li ga dos in ti ma men te à ques tão do de-
sem pre go e, ain da, o au men to do nú me ro de ho-
ras-ex tras e do fe nô me no do du plo em pre go, es tes re-
la ci o na dos di re ta men te à que da do po der aqui si ti vo.

Assim, en ten do se rem re le van tes os es tu dos di-
vul ga dos, prin ci pal men te quan do te mas como a re du -
ção da jor na da de tra ba lho es tão na pa u ta de dis cus -
sões so bre a me lhor for ma de com ba ter o fe nô me no
do de sem pre go, que, res sal te-se, não é pri vi lé gio bra-
si le i ro, mas sim pre o cu pa ção mun di al, sem ex ce ções.

Eram es sas as con si de ra ções e o re gis tro que
gos ta ria de fa zer.

Mu i to obri ga do.
O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com gra ta sa tis -
fa ção que pas so a ler, para que cons te dos Ana is do
Se na do Fe de ral, o pro nun ci a men to da la vra do Sr.
José Luiz Por tel la Pe re i ra, pu bli ca do na re vis ta Car ta
Ca pi tal, do dia 13 de mar ço 2002, sob o tí tu lo de
”Para Mu dar o Fu te bol“, ao qual atri buo gran de va lor
jor na lís ti co e de in te res se so ci al.

Abre as pas ”Para mu dar o fu te bol – É pre ci so
um mo de lo ba se a do em pro fis si o na li za ção e trans pa -
rên cia, mas tam bém na cons ciên cia de que es por te
não é pro pri e da de pri va da. Por José Luiz Por tel la Pe-
re i ra

A ges tão do Fu te bol..."
Eram es sas mi nhas pa la vras, que co a du nam

com tudo que foi des co ber to em face da CPI do Fu te -
bol, a qual tive a hon ra de ser Re la tor.

Obri ga do, – Ge ral do Althoff.
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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 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 2 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de
ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 3 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em

fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o art. 353, pa rá gra fo úni co, do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que, al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro
de 1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 5 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re-
so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu
Pa re cer nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra da en tre o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES e o “Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor equi va len te a até tre-
zen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96,
de 2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur -
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to
do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que
tra ta a Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e
dá ou tras pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo ta -
ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí-
de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, 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 Trans con ti nen tal 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
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.
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– 11 –
PARECER Nº 76, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra -
ção do Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar 
Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor -
ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar 
João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 12 –
PARECER Nº 77, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 13 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 3, 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 12, de 2000, e 14, 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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 12, 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 3, de 2000, e 14, 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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
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ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14,
de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 14, 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 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ma gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con-
gres so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12,
de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 17 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer-
nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -

ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 19 –
REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so li -
ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so-
bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001, de sua
au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo ta ção
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 20 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 27, 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 27,
de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro -
am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba-
cia do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 21 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de ori-
gem), que es ta be le ce nor mas para o uso mé di co das
pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
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cha, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS
(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 on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 22 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de ori-
gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra 
do Mer co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de 2001, 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 Gil ber to Mes tri nho.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 23 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, com a re da ção dada pela Lei nº 9.981, de 14 de
ju lho de 2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de
23 de agos to de 2001. (Lei Pelé).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 24 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va con-
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens (Te le vi são) na ci da de de São José do Rio Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre-
si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.. para
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ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia
Fer nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar -
do Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL,
PTB e PSB.

– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e
Assis tên cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di -
fu são Co mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Taió, Esta do de San ta
Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal-
da ner.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -

ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL,
PTB e PSB.

– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001, na
Câ ma ra dos Depu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga con ces são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pin-
da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL,
PTB e PSB.

– 31 –
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
688, de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, 
so li ci tan do, nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta
em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº
252, de 1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos já se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

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 7 mi nu tos.)

(OS 11621/02)
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Ata da 19ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 13 de mar ço de 2002

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

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

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do Por to 
– Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio 
– 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 Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i -
ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do
– Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri -
nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de 
– José Agri pi no – José Co e lho – José Edu ar do Du tra
– José Fo ga ça – José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra –
Lúdio 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 – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo
Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu
Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha –
Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal-
deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 66 Srs.
Se na do res. Há 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. 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) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, per mi ta-me dar se qüên cia, por que
se tra ta de uma ses são so le ne.

O tem po des ti na do aos ora do res da Hora do
Expe di en te da pre sen te ses são des ti na-se à en tre ga
do Di plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz, cri a do pela

Re so lu ção nº 02, de 2001, do Se na do Fe de ral, nos
ter mos do Re que ri men to nº 21, de 2002, da ilus tre
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Con vi do as Se na do ras Emi lia Fer nan des, Mar-
lu ce Pin to e Ma ria do Car mo Alves, res pec ti va men te
Pre si den te e mem bros do Con se lho do Di plo ma Mu-
lher-Cidadã Bert ha Lutz, como tam bém a Drª So lan ge 
Ben tes Ju re ma, Pre si den te do Con se lho Na ci o nal
dos Di re i tos da Mu lher, para to ma rem as sen to à
Mesa.

Re gis tro ain da que os Srs. Se na do res Ade mir
Andra de, Car los Pa tro cí nio e Ri car do San tos tam bém 
fa zem par te do re fe ri do Con se lho.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, den tre 
as pro pos tas en ca mi nha das, o Con se lho do Di plo ma
Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz in di cou as Srªs He le i eth
Iara Bon gi o va ni Saf fi o ti, He ril da Bal du í no de Sou za, a
De pu ta da Lu i za Erun di na de Sou sa e as Srªs Ma ria
Be re ni ce Dias e Ma ria Isa bel Lo pes para re ce be rem o
di plo ma.

Con sul to o Se na dor Edu ar do Su plicy se pe diu a
pa la vra pela or dem para tra tar de as sun to re fe ren te à
pre sen te ses são, que, vol to a re pe tir, é uma so le ni da de.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de re gis trar a pre sen ça do
Se na dor da Fran ça, Phi lip pe No grix, que está nos vi-
si tan do, e gos ta ria tam bém de, logo após a ses são
so le ne e após a Ordem do Dia, ins cre ver-me para fa-
lar como Lí der do Blo co da Opo si ção e do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
re gis tra a ins cri ção de V. Exª e agra de ce a co mu ni ca -
ção, bem como dá as bo as-vindas e ren de as suas
ho me na gens ao ilus tre Se na dor da Fran ça.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, Srªs e Srs. De pu ta dos, mem bros do
Cor po Di plo má ti co que nos hon ram com a pre sen ça,
au to ri da des mi li ta res, Pre si den te e mem bros do Con se -
lho do Di plo ma Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz, re pre sen -
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tan tes de en ti da des, se nho ras com pa nhe i ras agra ci a -
das com o Di plo ma Mu lher-Ci da dã, ilus tres con vi da dos
e con vi da das, se nho ras e se nho res, no Par la men to são
ra ros os mo men tos de ce le bra ção. Este é um ter ri tó rio
de gran des ba ta lhas em que, não raro, são pou cas as
vi tó ri as. Mo men tos como este são im por tan tes. Re a fir -
mam avan ços que, he ro i ca men te, vi mos ob ten do no
de cor rer da his tó ria. É com esse es pí ri to de ce le bra ção
que sa ú do a to das as pes so as pre sen tes nes ta pri me i ra 
ses são so le ne do Se na do Fe de ral para en tre ga do Di-
plo ma Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz.

Insti tu í do pela Re so lu ção nº 02, de 2001, esse
prê mio ob je ti va agra ci ar bra si le i ras que te nham con-
tri bu í do de ma ne i ra re le van te na de fe sa da mu lher e
nas ques tões de gê ne ro. Em 1998, quan do to ma mos
a ini ci a ti va de apre sen tar essa pro po si ção a esta
Casa, par ti mos da cons ta ta ção de que o Se na do Fe-
de ral, por sua po si ção re le van te no ce ná rio po lí ti co
bra si le i ro, não po dia per ma ne cer dis tan te das ações
e ini ci a ti vas de afir ma ção da igual da de, par ti cu lar -
men te as que for ta le cem a cons tru ção da ci da da nia.
E exis tem mu i tas nes te País.

Te nho a con vic ção, Sr. Pre si den te, de que o di-
plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz não é ape nas mais
uma ini ci a ti va. Tra ta-se da pri me i ra ação con cre ta da
his tó ria do Se na do Fe de ral, que exi ge o seu olhar
mais apu ra do na di re ção do com pro mis so de va lo ri -
zar as con quis tas e as vi tó ri as das mu lhe res do Bra sil
pela ocu pa ção de mais es pa ços ins ti tu ci o na is.

O di plo ma será con fe ri do anu al men te a cin co
mu lhe res bra si le i ras in di ca das até 1º de no vem bro do
ano an te ri or por en ti da des re la ci o na das à pro mo ção
e va lo ri za ção da mu lher. No ano pas sa do, mais de mil
en ti da des fo ram co mu ni ca das do even to e mu i tas se
ma ni fes ta ram.

Para pro ce der à apre ci a ção das in di ca ções e à
es co lha das agra ci a das, é cons ti tu í do um con se lho
com pos to por re pre sen tan tes de to dos os par ti dos
po lí ti cos com as sen to nes ta Casa. As in di ca ções para
o ano 2003, por tan to, já po dem ser en ca mi nha das à
Mesa do Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Se na -
do, jun ta men te com as co le gas Se na do ras He lo í sa
He le na, Ma ria do Car mo Alves, Ma ri na Sil va e Mar lu -
ce Pin to, fa ze mos par te de uma era em que, fi nal -
men te, a mu lher se vê re pre sen ta da na Câ ma ra Alta,
ape sar do re du zi do per cen tu al de ape nas 7% de mu-
lhe res no nú me ro to tal de par la men ta res no Con-
gresso.

O Se na do con ta, nes ta Le gis la tu ra, com uma
das par la men ta res pi o ne i ras no Con gres so, a Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, de Ro ra i ma, que, jun ta men te,

com a Se na do ra Ju nia Ma ri se, de Mi nas Ge ra is, fo-
ram as duas pri me i ras Se na do ras ele i tas no Bra sil.
Mes mo não sen do nós as pri me i ras, pen so que a nos-
sa par ti ci pa ção se dá num mo men to de con so li da ção
da pre sen ça fe mi ni na no po der po lí ti co for mal.

Ao cons tru ir a pro pos ta des se di plo ma, tive a
ins pi ra ção de ele ger como sím bo lo des sa con so li da -
ção a mu lher-cidadã Bert ha Lutz. Advo ga da e bió lo -
ga, que se di plo mou num tem po no qual a mu lher não
ti nha ou tra op ção além de tor nar-se dona de casa e
ge rar nu me ro sa pro le. O pi o ne i ris mo de Bert ha Lutz,
no al vo re cer da se gun da dé ca da do sé cu lo XX, ins pi -
ra-nos, ain da, a pros se guir no ca mi nho de afir ma ção
da luta da mu lher. 

A pa u lis ta na Bert ha Lutz, nas ci da em agos to de
1894, foi uma mu lher mu i to à fren te do seu tem po, um
tem po de ne fas ta opres são que, além de ne gar aces-
so às ins tân ci as for ma is de po der, re pri mia de ma ne i -
ra ter rí vel to das aque las mu lhe res que ten tas sem
rom per as bar re i ras im pos tas por uma so ci e da de
mar ca da por va lo res ma chis tas. 

Bió lo ga e ad vo ga da, com a luz que lhe era pró-
pria, mal gra do ser fi lha do ilus tre ci en tis ta Adol fo Lutz,
não se de i xou pren der pe las amar ras de seu tem po, su-
pe ran do as mais in trans po ní ve is bar re i ras im pos tas às
mu lhe res da épo ca: a bar re i ra do co nhe ci men to e da
par ti ci pa ção. 

Em 1918, aos 24 anos de ida de, no iní cio de sua
car re i ra de bió lo ga, teve a co ra gem de de nun ci ar na
Re vis ta da Se ma na toda a odi o sa dis cri mi na ção que
im pu nha à mu lher e, bra va men te, co me çou sua cam-
pa nha para fun dar a Liga para a Eman ci pa ção Inte-
lec tu al da Mu lher, o que se con cre ti zou em 1919.

Em 1922, com sua li de ran ça, par ti ci pou ati va -
men te da fun da ção da Fe de ra ção Bra si le i ra pelo Pro-
gres so Fe mi ni no e re a li zou, no Rio de Ja ne i ro, o pri-
me i ro Con gres so Fe mi ni no Bra si le i ro. 

O seu Di plo ma de Ciên ci as Na tu ra is, Bo tâ ni ca,
Zo o lo gia, Embri o lo gia, Qu í mi ca e Bi o lo gia, ob ti do na
pres ti gi o sa Sor bon ne, e o seu Di plo ma em Ciên ci as
Ju rí di cas, duas áre as dis tin tas do sa ber, te rão sido a
sua ma ne i ra de de mons trar o quan to uma mu lher
pode ser com pe ten te em se a ras até, en tão, re ser va -
das ao do mí nio mas cu li no. Em um País que até que
não su pe rou o pa tri ar ca do na Admi nis tra ção Pú bli ca,
ela foi a se gun da mu lher a en trar para o Ser vi ço Pú bli -
co, em 1919, fa zen do-o por con cur so. Como ci en tis -
ta, Bert ha nos le gou im por tan te pro du ção li te rá ria,
tan to na atu a ção no Insti tu to Oswal do Cruz, quan to
como ju ris ta; não só pu bli cou obras de Bi o lo gia e
Ciên ci as Na tu ra is, como tam bém de i xou obras so bre 
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o Di re i to Inter na ci o nal Pri va do. Mas foi como mi li tan -
te dos di re i tos fe mi ni nos que ela mais se des ta cou,
le gan do uma tra di ção de luta que hon ra a to dos e a
to das que an se i am por um Bra sil da li ber da de, da
igual da de e da fra ter ni da de.

Por meio das di ver sas as so ci a ções que fun dou
e nas qua is mi li tou, Bert ha tra vou uma luta in can sá vel 
para que as mu lhe res con quis tas sem es pa ço nos do-
mí ni os for ma is de po der. E o prin ci pal des ses es pa -
ços é o da po lí ti ca, pas san do por mu i tos ou tros. Em
1919, ao fun dar a Liga para Eman ci pa ção Inte lec tu al
da Mu lher, a nos sa ho me na ge a da es ta va plan tan do
uma se men te cu jos fru tos po de mos co lher hoje. Aí
está, por exem plo, a Lei de Qu o tas para as mu lhe res,
que obri ga os po lí ti cos a te rem, pelo me nos, 30% de
mu lhe res can di da tas.

Não ima gi na va ela que de cor re ria qua se um sé-
cu lo para che gar mos a um pa ta mar como este.

Bert ha ali a va a ca pa ci da de so nhar, a de ter mi -
na ção e a co ra gem com a ini ci a ti va para ações con-
cre tas, che gan do a as su mir as fun ções mais sim ples
de mi li tan te, como, por exem plo, o tra ba lho de pan fle -
ta gem. 

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, é im por tan te ci tar 
aqui o re gis tro fe i to na edi ção do jor nal Fo lha da Ma-
nhã, do Rio de Ja ne i ro, em 12 de maio de 1928, sob o
tí tu lo: ”Ae ro pla no como ve í cu lo de pro pa gan da“. Di zia 
a ma té ria: 

O fe mi nis mo con ti nua a sua pro pa gan -
da. Hoje, a ci da de as sis tiu a um in te res san -
te e iné di to acon te ci men to. Dis tin tas se nho -
ras, que fa zem par te do pro e mi nen te da di-
re to ria da Fe de ra ção Bra si le i ra pelo Pro-
gres so Fe mi ni no vo a ram so bre a ci da de em
ae ro pla no, dis tri bu in do car tões pos ta is e
ma ni fes tos de pro pa gan da do voto fe mi ni no. 
Fo ram as se nho ras Bert ha Lutz, sua bri lhan -
te Pre si den te, D. Ma ria Amá lia Bas tos, pri-
me i ra-secretária, e Drª Car mem Ve lo so Por-
ti nho, a te sou re i ra.

Por isso que ela me re ce a nos sa ad mi ra ção.
Bert ha Lutz nos mos trou que, se não nada mais fu-
nes to do que al guém se atre lar à re a li da de, tam bém
de ve mos ig no rá-la, à gui sa de per ma ne cer mos ape-
ga das a um mero dis cur so teó ri co. Jus ta men te quan-
do a re a li da de nos é mais ad ver sa é que ga nha mos
for ças para en fren tá-la. 

Seu tra ba lho in can sá vel pelo en tão de no mi na do 
pro gres so fe mi ni no re sul tou, fi nal men te, em 1932, no
di re i to de voto da mu lher. Con quis ta das mu lhe res
que este ano com ple ta 70 anos.

Bert ha, ao ocu par a ca de i ra de De pu ta da, em
1936, viu, afi nal, a opor tu ni da de de lu tar no Par la -
men to pe las ca u sas que sem pre se em pe nha ra fora
dele. A dis so lu ção do Le gis la ti vo, em 1937, não afas-
tou Bert ha de pros se guir na luta até fa le cer, em 1976.

Em sua lon ga mi li tân cia, par ti ci pou de inú me ros
con gres sos e con fe rên ci as mun di a is. Foi mem bro e
di re to ra de uma in fi ni da de de en ti da des po lí ti cas e
ci entífi cas. Cabe res sal tar al guns as pec tos im por tan -
tes da atu a ção de Bert ha Lutz no âm bi to das re la ções 
in ter na ci o na is. Em 1919, ela re pre sen tou o Bra sil no
Con se lho Inter na ci o nal do Tra ba lho, OIT. Em 1944,
re pre sen tou o Bra sil na Con fe rên cia Inter na ci o nal do
Tra ba lho em Fi la dél fia, como mem bro da Co mis são
de Assun tos Fe mi ni nos. Em 1945, foi de le ga da ple ni -
po ten ciá ria do Bra sil jun to à Con fe rên cia de São Fran-
cis co. Em 1951, foi pre mi a da com o tí tu lo de ”Mu lher
das Amé ri cas“. Em 1952, foi re pre sen tan te do Bra sil
na Co mis são de Esta tu tos da Mu lher das Na ções Uni-
das. Em 1953, foi ele i ta de le ga da do Bra sil jun to à Co-
mis são Inte ra me ri ca na de Mu lhe res da União Pa na -
me ri ca na de Re pú bli cas. Em 1975, in te grou a de le ga -
ção do Bra sil na Pri me i ra Con fe rên cia Inter na ci o nal
da Mu lher, no âm bi to das Na ções Uni das. 

E en tre as vá ri as en ti da des in ter na ci o na is das
qua is foi mem bro, des ta ca mos a Ali an ça Inter na ci o -
nal pelo Su frá gio Fe mi ni no e pela Igual da de Po lí ti ca
dos Se xos, em Lon dres; So ci e da de Inter na ci o nal de
Mu lhe res Geó gra fas, em Was hing ton; a Co mis são
Fe mi ni na Con sul ti va do Tra ba lho da Mu lher; So ci e da -
des das Na ções, em Ge ne bra e o Mu seu Ame ri ca no
da His tó ria Na tu ral, em Nova Ior que.

Per gun ta mos, ilus tres con vi da dos e con vi da -
das, pes so as que nos as sis tem: terá fe i to tudo isso
para sua gló ria? Cer ta men te não. Toda a sua luta ti nha
como ob je ti vo a afir ma ção da mu lher nos ce ná ri os
eco nô mi co e po lí ti co do País. Por isso, la men ta mos
que sua mor te, em 16 de se tem bro de 1976, a te nha
en con tra do so li tá ria e re clu sa.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é jus ta men te para res-
ga tar seu exem plo que pro pu se mos a con ces são
des te Di plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz. Ela me re -
ce ser o sím bo lo da nos sa luta pela con quis ta dos di-
re i tos fe mi ni nos. 

Sr. Pre si den te, Se nho ras e Se nho res a quan tas
an dam as con quis tas, hoje, em ple no sé cu lo XXI,
qua se 100 anos após o iní cio da luta de Bert ha? Um
bre ve ba lan ço nos per mi te co me mo rar uma sé rie de
con quis tas, mas o nos so sen so de jus ti ça nos faz re-
co nhe cer que ain da há mu i to para ser fe i to. Se con se -
gui mos con sig nar im por tan tes con quis tas le ga is, por
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oca sião da Cons ti tu i ção de 1988, ain da res ta mu i to a
fa zer para con cre ti zar aque les di re i tos. 

As mu lhe res re pre sen tam a ma i o ria do ele i to ra -
do, 55 mi lhões de ele i to ras nas ele i ções de 2000. A
pre sen ça fe mi ni na nas câ ma ras mu ni ci pa is e nas pre-
fe i tu ras con fir ma um cres ci men to, após o es ta be le ci -
men to da Lei de Co tas. No Con gres so Na ci o nal, po-
rém, so mos ape nas 7%. Mas, mes mo as sim, acre di -
ta mos que a si tu a ção pode e tem de mu dar nos ce ná -
ri os mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral; pú bli co e pri va do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Se nho ras e Se nho res,
ilus tres ho me na ge a das, povo bra si le i ro, a par tir de
hoje, este even to, no Se na do, se tor na re a li da de. Fato
iné di to e me ri tó rio: o Se na do Fe de ral, a par tir do iní cio 
do sé cu lo XXI, in clui, en tre suas atri bu i ções, con ce -
der anu al men te, por oca sião do Dia Inter na ci o nal da
Mu lher, o Di plo ma-Mulher Ci da dã Bert ha Lutz.

Com par ti lho com to das as mu lhe res bra si le i ras
a sa tis fa ção que te mos tido com a re per cus são des sa
pre mi a ção. De ze nas de ins ti tu i ções in di ca ram can di -
da tas ao tí tu lo, numa de mons tra ção do re co nhe ci -
men to des se tipo de pre mi a ção.

Da lis ta de in di ca ções, cons tam no mes de mi li -
tan tes da in te lec tu a li da de à sim pli ci da de das mu lhe -
res do povo; dos mo vi men tos po pu la res de de fe sa da
ci da da nia à edu ca ção e à po lí ti ca, en fim, uma am pla
gama de ati vi da des em que as mu lhe res se des ta cam 
em sua atu a ção co ti di a na. 

De ago ra em di an te, uma nova e su bli me exi-
gên cia para esta Casa Le gis la ti va: ob ser var a so ci e -
da de bra si le i ra com novo olhar, um olhar es pe ci al
para as mais de 82 mi lhões de mu lhe res bra si le i ras,
um olhar de re co nhe ci men to e de ho me na gem.

Sim bo li ca men te, ao des ta car cin co mu lhe res,
es ta mos abra çan do e apla u din do to das aque las que,
anô ni mas e vi to ri o sas, es tão trans for man do a vida, a
cul tu ra, a edu ca ção, a arte, a eco no mia e a po lí ti ca do
nos so País.

Ao con clu ir, Sr. Pre si den te, que ro res sal tar a im-
por tan te co la bo ra ção e o qua li fi ca do de sem pe nho
dos de ma is mem bros do Con se lho, que ti nha a res-
pon sa bi li da de de de ter mi nar as pre mi a das do Di plo -
ma Bert ha Lutz. Este Con se lho teve a res pon sa bi li da -
de da sig ni fi can te, po rém ár dua, ta re fa de, jun ta men te 
com esta Se na do ra, che gar a uma de fi ni ção das cin-
co ho me na ge a das en tre as tan tas e me re ce do ras in-
di ca das. Aos Se na do res Ade mir Andra de, Car los Pa-
tro cí nio, José Alen car, Ri car do San tos e às Se na do -
ras Ma ria do Car mo e Mar lu ce Pin to, na qua li da de de
Pre si den te do Con se lho, meus sin ce ros agra de ci -
men tos.

Se nho ras e Se nho res, as agra ci a das com o Di-
plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz pelo Se na do Fe-
de ral, como já foi anun ci a do pelo Sr. Pre si den te, são
He le i eth Iara Bon gi o va ni Saf fi o ti; He ril da Bal du í no de
Sou za, De pu ta da Lu i za Erun di na, Ma ria Be re ni ce
Dias, Ma ria Isa bel Lo pes.

Um pou co da vida, da vi tó ria, das ex pe riên ci as,
dos obs tá cu los, da for ça e do tra ba lho de cada uma
de las, das nos sas ho me na ge a das, será aqui re la ta do
pe los nos sos co le gas in te gran tes do Con se lho.

Enfim, Sr. Pre si den te, Se nho ras e Se nho res,
não pos so de i xar de re gis trar a emo ção e o or gu lho
de es tar aqui, jun ta men te com to das es sas pes so as
que nos hon ram com a sua pre sen ça, sen do pro ta -
go nis ta des te mo men to his tó ri co do Se na do da Re-
pú bli ca.

As ho me na ge a das, com o nos so abra ço, com o
nos so ca ri nho, re ce bam a sa tis fa ção da cum pli ci da de 
na ines ti má vel luta que he ro i ca men te sus ten ta mos
para cons tru ir a igual da de na di fe ren ça, com di re i tos
igua is.

Peço ain da, Sr. Pre si den te, que con si de re, para
fins de re gis tro nos Ana is da Casa, a ma ni fes ta ção
que re ce be mos da De sem bar ga do ra Ma ria Be re ni ce
Dias, uma das cin co ho me na ge a das, como for ma de
reco nhe ci men to. Ma ni fes tou-se por es cri to, ten do
em vis ta que, re gi men tal men te, não pode usar da
pa lavra.

Pe di mos que seja ane xa da a sua ma ni fes ta ção
ao nos so pro nun ci a men to, para pos te ri or di vul ga ção
nos Ana is des ta Casa.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA EMILIA FERNANDES
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Ma ni fes ta ção da De sem bar ga do ra Ma ria Be re ni -

ce Dias por oca sião da ou tor ga do Di plo ma Mu lher-Ci -

da dã Bert ha Lutz pelo Se na do Fe de ral, no dia 13 de

mar ço de 2002, no ple ná rio do Se na do Fe de ral, em

Bra sí lia. 

Se nhor Pre si den te des ta Casa, se nho ras Se na do ras, se-

nho res Se na do res, au to ri da des cu jas pre sen ças tan to dig ni fi cam

este mo men to, re pre sen tan tes do mo vi men to de mu lhe res, meus

ami gos aqui pre sen tes em tão ex pres si vo nú me ro, se nho ras e se-

nho res.

A to dos, gos ta ria de pe dir per mis são para – como é há bi to

das mu lhe res – que brar o pro to co lo e sa u dá-los na pes soa da Se-

na do ra Emi lia Fer nan des: não pelo fato de ser ela uma mu lher, não
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por ser mi nha con ter râ nea, nem por ter sido a pri me i ra ga ú cha a

aden trar esta Casa. Não.

Gos ta ria de cum pri men tar a Se na do ra Emi lia por ter tido a

ini ci a ti va de di plo mar ”mu lhe res-ci da dãs“ cha man do-as de Ber ta

Lutz, esta fe mi nis ta que de di cou sua vida na luta pe los di re i tos da

mu lher e que teve, tan to quan to a pro po nen te, uma tra je tó ria de in-

qui e ta ções, lu tas e re bel dia.

Só po de ria par tir de uma mu lher, que tem or gu lho de ser mu-

lher, a ini ci a ti va des ta pre mi a ção que bus ca des per tar a cons ciên -

cia da ci da da nia fe mi ni na, mos tran do o quan to é in dis pen sá vel a

pre sen ça de mu lhe res, não só nes te, não só nos três Po de res, mas

em to das as ins tân ci as do po der.

Mu i tas pes so as ques ti o nam a ra zão de se des ta car no ca-

len dá rio um dia da mu lher. Afi nal.., não há um dia do ho mem, e so-

mos to dos igua is!

A igual da de de to dos – in de pen den te de qual quer dis cri mi -

na ção, in clu si ve de sexo e ori en ta ção se xu al – está con sa gra da de

modo en fá ti co e re pe ti ti vo na Cons ti tu i ção Fe de ral, ela bo ra da nes-

ta Casa, por uma Assem bléia Cons ti tu in te da qual mu i tos dos se-

na do res aqui pre sen tes par ti ci pa ram.

A nos sa Car ta Ma i or, en char ca da de di re i tos e ga ran ti as,

ser ve de arma na bus ca do res pe i to à dig ni da de da pes soa hu ma -

na e de es cu do quan do seus prin cí pi os são vi o la dos.

No en tan to, ain da que seja um an se io de to dos, a igual da de

for mal, in fe liz men te, está lon ge da igual da de ma te ri al, e a igual da -

de real está dis tan te da igual da de ide al.

Por isso, é pre ci so mos trar a to dos, não só às mu lhe res, mas a

toda a so ci e da de, que a tão so nha da igual da de de opor tu ni da des e o

tão al me ja do res pe i to à di fe ren ça ain da cons ti tu em um so nho.

Pois:

en quan to as mu lhe res fo rem ví ti mas do mais he di on do cri-

me que as so la a hu ma ni da de – mais do que as guer ras, mais do

que as epi de mi as —, que é a vi o lên cia so fri da em de cor rên cia de

um vín cu lo afe ti vo; en quan to se man ti ver in sen sí vel o go ver no à ne-

ces si da de de pôr em prá ti ca po lí ti cas pú bli cas para re fre ar o trá fi co

de mu lhe res, a pros ti tu i ção de me ni nas, o tu ris mo se xu al; en quan to 

o le gis la dor não ti ver cons ciên cia de que me ca nis mos le ga is de

pro te ção à mu lher não ma cu lam a iso no mia, ao con trá rio, as se gu -

ram a igual da de, pois nada é mais cru el do que tra tar igual men te os

de si gua is; en quan to for mos co var de men te mal tra ta das, es tu pra -

das, mor tas, e a Jus ti ça se ca lar; mas, prin ci pal men te, en quan to as

mu lhe res não ti ve rem or gu lho de se in ti tu lar ”fe mi nis tas“ e não ve-

rem a ne ces si da de de con ti nu ar a luta (pois, se, no pri me i ro mo-

men to, o fe mi nis mo foi um de ses pe ra do ges to de re je i ção ao opres-

sor, em de cor rên cia do medo e da sub mis são, hoje ser fe mi nis ta

não é um atri bu to fe mi ni no, e as sim de vem se in ti tu lar tan to mu lhe -

res como ho mens que têm a cons ciên cia da ne ces si da de de se fa-

zer um re cor te de gê ne ro na abor da gem de to das as ques tões so ci -

a is);
por isso, mais do que fi xar uma data para ”fes te jar“ a mu lher,

faz-se ne ces sá rio des ta car um dia de cons ci en ti za ção, para con-

cla mar à luta pela li ber da de, pela igual da de, pela fra ter ni da de, ex-

pres sões que não são ape nas os íco nes da Re vo lu ção Fran ce sa,

mas são as mar cas da evo lu ção dos di re i tos hu ma nos.

Assim, por tudo isso, ain da é pre ci so iden ti fi car quem pos sui

a co ra gem de em pu nhar a ban de i ra da ci da da nia e as su mir essa

fun ção como uma ver da de i ra mis são.

Esse é o sig ni fi ca do des te mo men to.

Ci en tes dis so é que, com mu i ta ale gria, mas com mu i ta res-

pon sa bi li da de, eu, jun ta men te com He ril da Bal du i no de Sou sa, He-

le i eth Saf fi o ti, Ma ria Isa bel Lo pes e Lu i za Erun di na, re ce be mos

esta hon ra ria de ser mos cha ma das ”mu lhe res ci da dãs“, tí tu lo que

nos leva a re a fir mar o com pro mis so, que cada uma de nós as su -

miu, nos di ver sos seg men tos em que atua, de lu tar pela igual da de.

Impe ri o so, no en tan to, que as mu lhe res mar quem sua pre-

sen ça, que per cam a in vi si bi li da de, que se li ber tem das ”bur kas“

que pas sam a ves tir quan do in gres sam em al gum ”gue to“ mas cu li -

no – cô mo da for ma de se rem ace i tas.

Ne ces sá rio que as mu lhe res não te nham medo nem ver go -

nha de tra zer para o es pa ço pú bli co suas ca rac te rís ti cas de fe mi ni -

li da de, sen si bi li da de, afe ti vi da de, e que sa i bam que es ses são os

atri bu tos que pre ci sam mar car a nova fe i ção, não só da so ci e da de,

mas da pró pria hu ma ni da de.

Já é che ga da a hora de vi ver mos em um mun do jus to, mais

so li dá rio, mais li vre.

Assim, que ro con vi dar a to das as mu lhe res que, como nós,

hoje es tão se sen tin do or gu lho sas por es ta rem bus can do res ga tar

a ci da da nia fe mi ni na, a can tar co mi go e com a Emi lia o re frão do

hino ri o gran den se, que de ve ria ser a pa la vra de or dem, não só das

mu lhe res, mas de to dos os bra si le i ros: ”sir vam nos sas fa ça nhas de

mo de lo a toda ter ra“.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A so li ci -
ta ção de V. Exª será de fe ri da, nos ter mos do Re gi -
men to da Casa.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ade mir
Andra de para ho me na ge ar a Srª He le i eth Iara Bon gi o -
va ni Saf fi o ti.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, meu cum pri men to es pe ci al às Se na do ras 
des ta Casa: Se na do ra Ma ria do Car mo, Se na do ra
Mar lu ce Pin to, Se na do ra Emi lia Fer nan des, Se na do -
ra Ma ri na Sil va e Se na do ra He lo í sa He le na. 

So nho com o dia, mi nha cara Lu i za Erun di na,
em que o Con gres so Na ci o nal, este Se na do e esta
Câ ma ra Fe de ral, ve nham a ter, den tre seus re pre sen -
tan tes, uma quan ti da de de mu lhe res cor res pon den te
à po pu la ção das mu lhe res bra si le i ras. Te nho cer te za
de que, nes se dia, te re mos um Bra sil mu i to me lhor do
que o que te mos hoje.
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Sa ú do de ma ne i ra es pe ci al to das as ho me na -
ge a das, seus pa ren tes, ami gos e os con vi da dos des-
ta ses são. É uma hon ra fa zer par te do Con se lho Di-
plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz nes ta Casa.

É com gran de sa tis fa ção que apre sen to a pri-
me i ra ho me na ge a da des ta so le ni da de de di plo ma ção 
da Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz – 2001, a Srª. He le i eth
Iara Bon gi o va ni Saf fi o ti, agra ci a da por sua re le van te
con tri bu i ção em de fe sa dos di re i tos da mu lher.

A tra je tó ria aca dê mi ca da Srª He le i eth é o tes te -
mu nho mais elo qüen te de sua fi de li da de à ca u sa
femini na e da co e rên cia ide o ló gi ca com que es tu dou
e pes qui sou a ques tão da mu lher na so ci e da de bra-
si le i ra.

Gra du a da em Ciên ci as So ci a is pela Fa cul da de
de Fi lo so fia, Ciên ci as e Le tras da Uni ver si da de de
São Pa u lo, es pe ci a li za da em Di nâ mi ca Po pu la ci o nal
pela Fa cul da de de Hi gi e ne e Sa ú de Pú bli ca da USP e
Li vre Do cen te com es pe ci a li za ção em So ci o lo gia das
Mi no ri as, pela Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e Le-
tras de Ara ra qua ra, a Srª He le i eth fre qüen tou ain da o
”Tro i siè me Cycle“ so bre Pro ble mas de Pla ni fi ca ção
do De sen vol vi men to, So ci o lo gia dos Mo vi men tos So-
ci a is e So ci o lo gia do De sen vol vi men to, da Éco le Pra-
ti que des Ha u tes Étu des, em Pa ris.

Entre suas ati vi da des pro fis si o na is cons tam:
pro fes so ra ti tu lar nos cur sos de gra du a ção e de
pós-graduação da Uni ver si da de Esta du al Pa u lis ta
Jú lio de Mes qui ta Fi lho (UNESP); pes qui sa do ra as-
so ci ada do Cen tre Na ti o nal de La Re cher che Sci en ti -
fi que (CNRS), na Fran ça; pes qui sa do ra apo sen ta da e
as so ci a da do Insti tu to de Psi co lo gia da Uni ver si da de
de São Pa u lo; pes qui sa do ra as so ci a da da Esco la de
Ser vi ço So ci al da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja-
ne i ro e pro fes so ra par ti ci pan te da Pon ti fí cia Uni ver si -
da de Ca tó li ca de São Pa u lo (PUC).

A pro du ção aca dê mi ca da ho me na ge a da é
igual men te im pres si o nan te. Pro nun ci ou mais de 100
con fe rên ci as, teve 49 ar ti gos pu bli ca dos em pe rió di -
cos ci en tí fi cos es pe ci a li za dos na ci o na is e 9 em pe rió -
di cos es tran ge i ros. Pu bli cou 16 ar ti gos de di vul ga ção
ci en tí fi ca, apre sen tou 144 tra ba lhos em con gres sos
ci en tí fi cos, pu bli cou 10 li vros e 35 ca pí tu los de li vros,
ori en tou te ses e dis ser ta ções de mes tra do e de dou-
to ra do e par ti ci pou de ban cas exa mi na do ras em cur-
sos de pós-graduação.

Tudo isso se ria ape nas a ilus tra ção de uma car-
re i ra aca dê mi ca ex tre ma men te bem-sucedida, não
fos se a te má ti ca e o con te ú do des sas ati vi da des. Em
tudo que es cre veu, pes qui sou, en si nou e ori en tou,
es te ve sem pre pre sen te a si tu a ção da mu lher, di re ta e

indi re ta men te. Como exem plo, po dem ser ci ta dos os
se guin tes tra ba lhos: Re la ção de Sexo e Clas ses So-
ci a is; O Po der do Ma cho; Mu lher Bra si le i ra: Opres são 
e Explo ra ção; A Po si ção da Mu lher na So ci e da de Mo-
der na; A Mu lher na So ci e da de de Clas ses; A Mu lher
Bra si le i ra; A Dis cri mi na ção con tra a Mu lher no Bra sil,
Espa ço da Mu lher na Uni ver si da de, Mu lher – Par ti ci -
pa ção e Tra ba lho; Vi o lên cia con tra a Mu lher; No vas
Pers pec ti vas Me to do ló gi cas de Inves ti ga ção nas
Aná li ses dos Gê ne ros, Qu es tões de Gê ne ro e
Etnia, Vi o lên cia de Gê ne ro, Gê ne ro e Abu so Se xu al 
de Cri an ças, en tre ou tros.

É ir re sis tí vel in cor rer na re la ção que se pode fa-
zer, Se nho ras e Se nho res, en tre o ”prê mio“ e a ”agra-
ci a da“. Para que a Srª He le i eth Iara Bon gi o va ni Saf fi o -
ti pu des se che ga a esse grau de es pe ci a li za ção te-
má ti ca e de di ca ção pro fis si o nal foi pre ci so que, no já
dis tan te ano de 1919, Bert ha Lutz fun das se a ”Liga
para a Eman ci pa ção Inte lec tu al da Mu lher“. A His tó ria 
é pro ces so. Bert ha Lutz vi veu os tem pos he rói cos e
He le i eth Saf fi o ti vive os tem pos de con so li da ção das
con quis tas, de re fle xão e de aná li se a res pe i to da
con di ção fe mi ni na na so ci e da de bra si le i ra.

É in te res san te, tam bém, cons ta tar, Se nho ras e
Se nho res, que o Se na do Fe de ral é o lo cus onde se
faz essa re la ção, re e di tan do o pa pel his tó ri co de are-
na pi o ne i ra, onde Se na do res como La u ro Mül ler, Jus-
to Cher mont e Aris ti des Ro cha fo ram so li dá ri os na
ba ta lha su fra gis ta de Bert ha Lutz.

Ao ins ti tu ir o Di plo ma Mu lher-Ci da dã Bert ha
Lutz, o Se na do não cri ou ape nas um prê mio, mas um
ins tru men to de re co nhe ci men to de uma das ques tões
mais re le van tes do ce ná rio po lí ti co-so ci al des ta Na ção
bra si le i ra. Por ou tro lado, ao ou tor gá-lo à Srª He le i eth
Iara Bon gi o va ni Saf fi o ti, ele vou-o ao pa ta mar de ver da -
de i ra con sa gra ção de uma vida de di ca da à com pre en -
são do uni ver so fe mi ni no, com po nen te es sen ci al da
com ple xi da de e da ri que za da na tu re za hu ma na.

Pa ra béns à se nho ra e às ou tras ho me na ge a -
das. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do
a Srª He le i eth Iara Bon gi o va ni Saf fi o ti para vir à mesa
e re ce ber o seu di plo ma. (Pal mas.)

(Pro ce de-se à en tre ga do di plo ma.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio para ho me na -
ge ar a Srª He ril da Bal du í no de Sou za.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ilus tres ho me -
na ge a das, fa mi li a res e ami gos con vi da dos, ini ci al -
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men te, gos ta ria de cum pri men tar a no bre Se na do ra
Emi lia Fer nan des e as ou tras Srªs Se na do ras pela fe-
liz ini ci a ti va de ins ti tu ir, no âm bi to do Se na do Fe de ral,
um di plo ma de ta ma nha im por tân cia, com o qual se
pre ten de, do ra van te, ho me na ge ar to das as mu lhe res
do Bra sil. Espe ro que os de ma is en con tros des ta na-
tu re za pos sam al can çar o mes mo bri lhan tis mo a que
as sis ti mos hoje.

Par ti ci po des ta so le ni da de com o co ra ção ple no
de ale gria e de con fi an ça no fu tu ro de nos so País. Ao
in te grar o Con se lho do Di plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha
Lutz, cri a do pela Re so lu ção nº 2, de 2001, tive a opor-
tu ni da de de co nhe cer me lhor a bi o gra fia des sa pa u -
lis ta ino va do ra. Pa ra le la men te, sen ti-me gra ti fi ca do
com a di fi cul da de em se le ci o nar cin co no mes den tro
os vin te cur rí cu los que nos fo ram en ca mi nha dos por
mo ti vo da gran de con tri bu i ção de cada per so na li da de 
in di ca da. O as pec to que mais as di fe ren cia são as
uni da des da Fe de ra ção nas qua is de sen vol vem as
res pec ti vas ati vi da des. Em co mum, pos su em a mais
im por tan te de to das as ca rac te rís ti cas: a de vo ção
cris tã con subs tan ci a da no amor ao pró xi mo. Daí, a di-
fi cul da de de ele ger so men te cin co no mes. Daí, o for te 
sen ti men to de ale gria que me in va de o co ra ção, por-
que es sas mu lhe res re pre sen tam o uni ver so fe mi ni no 
que com põe a po pu la ção bra si le i ra.

Nes te mo men to da nos sa His tó ria, as gri tan tes
in jus ti ças so ci a is de li ne i am pers pec ti vas pre o cu pan -
tes. Os es cân da los po lí ti cos e fi nan ce i ros aba lam a
con fi an ça do povo em nos sas ins ti tu i ções e au to ri da -
des. A po pu la ção se sen te ate mo ri za da e a de ses pe -
ran ça obs cu re ce o fu tu ro dos jo vens. 

Nes te mo men to, re pi to, con vi do os pre sen tes a
um ato éti co: so li ci to a aten ção de to dos para al guns
dos fa tos da ex ten sa e dig ni fi can te bi o gra fia da Drª
He ril da Bal du í no de Sou za, uma das cin co se le ci o na -
das, cuja apre sen ta ção mu i to me hon ra. 

Assim como eu, a Srª He ril da nas ceu em Mi nas
Ge ra is e ali cer çou seus prin cí pi os e va lo res jun to aos
cam pos e mon ta nhas em que ain da eco am as vo zes
dos Incon fi den tes. Na que la ter ra fér til em so nhos, ir ri -
ga da por tan tos rios, onde os me ta is e pe dras pre ci o -
sas acen dem as len das e a ima gi na ção, a nor ma lis ta,
nas ci da e for ma da em Pa tos de Mi nas, exer ceu o ma-
gis té rio pri má rio como pri me i ra ati vi da de pro fis si o nal, 
a par tir dos de zes se te anos.

Tal vez seja essa a ori gem da sua de di ca ção aos
hu mil des, aos ca ren tes, aos des va li dos: o con ta to di re to 
e diá rio com a in ge nu i da de e a sin ce ri da de da in fân cia.

Le ci o nar para cri an ças é re no var, di a ri a men te, a
pró pria es pe ran ça, a pro fis são de fé no fu tu ro do in di -
ví duo, da co mu ni da de e do País.

Ao es co lher a área do Di re i to como cur so de
gra du a ção uni ver si tá ria nos sa ho me na ge a da de fi niu
cla ra men te o seu ca mi nho de in can sá vel ba ta lha do ra
dos di re i tos hu ma nos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu po de -
ria dis cor rer bas tan te tem po so bre os cur sos de es pe -
ci a li za ção e de mes tra do, as ati vi da des téc ni cas, po-
líticas e so ci a is ou as vi a gens a ou tros pa í ses a con-
vi te de go ver nos es tran ge i ros ou de or ga nis mos in-
ter na ci onais. Sem som bra de dú vi da, o cur ri cu lum
da Drª He ril da Bal du í no de Sou za é bri lhan te. Impres-
si o nan te é, ou tros sim, o nú me ro e a im por tân cia das
en ti da des que re i te ram a in di ca ção do seu nome.

Entre tan to, não é uma lis ta gem de tí tu los ou um
acer vo de do cu men tos que dig ni fi ca o in di ví duo – e,
sim, o con trá rio. E é ques ti o nan do os seus va lo res, é
in qui rin do a ho me na ge a da quan to ao pro pó si to de
vida que di ri giu seus pas sos, que se des co bre a gran-
de za, o ful gor da alma des sa mu lher, cuja apre sen ta -
ção mu i to me en gran de ce.

Ela mes ma nos de fi niu o seu pro pó si to de vida:
tra ba lhar para que to dos se jam tra ta dos com a dig ni -
da de que o ser hu ma no me re ce. Que, prin ci pal men te
os ex clu í dos, te nham aces so à Jus ti ça e se jam re ce -
bi dos com pes so as de igual va lor na gran de so ci e da -
de hu ma na. Que as ca rên ci as não mais os ex clu am
ou re ba i xem. Que pos sam vi ver uma exis tên cia ple na, 
li vres de tan to peso e hu mi lha ções.

Essa mu lher se re a li zou pro fis si o nal men te
como ad vo ga da. Com o que sa bia, con se guiu cons-
tru ir aqui lo em que acre di ta va: fa lar pe los que não ti-
nham voz. Atu an do na Vara de Fa mí lia, con fron tan do
a avi dez de uma Jus ti ça con ser va do ra, de fen deu mu-
lhe res que eram jul ga das, não pela Jus ti ça, mas pela
mo ral do mo men to, a qual sem pre con ce dia ra zão
aos ho mens. 

Sem pre a in dig na ram o tra ta men to dis cri mi na tó -
rio, a con di ção su bal ter na das mu lhe res, o des pre zo
da so ci e da de ma chis ta. Des de o iní cio com pre en deu
que ape sar de ser di fí cil a luta con tra a pre po tên cia é
ne ces sá rio des per tar o imen so ca be dal de amor que
exis te em cada mu lher. Sen tiu que a ener gia fe mi ni na
pre ci sa com par ti lhar da His tó ria; ser a au to ra da pró-
pria his tó ria; cons tru ir e hu ma ni zar a hu ma ni da de, por
meio da to le rân cia.

O pa tri ar ca do se re ve la pela agres si vi da de do
po der e da do mi na ção. A par ti ci pa ção da sen si bi li da -
de fe mi ni na no pa pel de co-autora da exu be rân cia da
na tu re za, com a qual se iden ti fi ca, acres cen ta à es pé -
cie hu ma na a in te gra ção ne ces sá ria a um pa drão de
equi lí brio. Con cen tra-se na mu lher a fon te ge ra do ra
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de vida, a es sên cia po ten ci al de for ça e de imor ta li da -
de: a ge ra ção dos fi lhos.

Uma das ca rac te rís ti cas re ve la do ras da per so -
na li da de da Drª He ril da, Sr. Pre si den te, é a cren ça no
ser hu ma no. Para ela, o ho mem se en con tra em per-
ma nen te cons tru ção, de ven do ser aper fe i ço a do a
cada dia. Esta é uma das prin ci pa is ra zões do seu
com pro me ti men to com os di re i tos da pes soa. Se a
dig ni da de e a igual da de des ses di re i tos com põem a
es sên cia do in di ví duo, com pe te ao Esta do cri ar con-
di ções para que to dos pos sam usu fru ir ple na men te
da ci da da nia.

Essas ar ra i ga das con vic ções, se nho ras e se-
nho res, le va ram-na a um pro fun do sen ti men to de co-
mi se ra ção pe los li mi tes que cada mem bro da es pé cie 
hu ma na pre ci sa en fren tar: a mor te, a dor, a do en ça, o
des pre zo e a im po tên cia pe ran te a dis cri mi na ção.

Po dem al guns até es tar pen san do que es sas
do res mo bi li zam as emo ções de qual quer um que se
diga re al men te hu ma no. A gran de di fe ren ça, meus
ami gos, é que a Drª He ril da não se li mi tou a la men tar
a sor te dos in fe li zes, dos de sam pa ra dos. Ela trans for -
mou sua re vol ta em ação. Sim, seu co ra ção se cons-
tran geu com a mi sé ria dos me ni nos de rua; ela, en tão, 
pro cu rou aten der às ví ti mas da so ci e da de. Encon trou
cri an ças pre sas em de le ga ci as e até tor tu ra das.
Enca mi nhou-as à for ma ção ade qua da. Sua ines go tá -
vel ca pa ci da de de in dig nar-se com as in jus ti ças, co lo -
cou-a aci ma e além das crí ti cas, cri an do for mas de
so lu ção.

Tam bém os ve lhos e do en tes men ta is de po si ta -
dos em asi los, da mes ma for ma que os pre si diá ri os,
re clu sos nos alo ja men tos do nos so ob so le to sis te ma
pe ni ten ciá rio, são ob je to de sua pre o cu pa ção. Para a
Drª He ril da, es sas ins ti tu i ções são como ins tân ci as
do “Infer no” de Dan te. A in com pe tên cia do Esta do im-
pe de qual quer es pe ran ça de re cu pe ra ção, de re in te -
gra ção; qual quer sen ti do de dig ni da de.

Fe liz men te, Srªs e Srs. Se na do res e con vi da -
dos, essa ben di ta in dig na ção não fi cou res tri ta aos sen-
ti men tos e ati tu des da nos sa ho me na ge a da. Mul ti pli -
cou-se em con ce i tos e ori en ta ções a seus alu nos da
dis ci pli na Prá ti ca Cri mi nal, mi nis tra da a con clu in tes do
cur so de Di re i to da Asso ci a ção de Ensi no Uni fi ca do do
Dis tri to Fe de ral. Ao le ci o nar aos for man dos des ta fa cul -
da de, a Drª He ril da con ta gi ou-os com a res pon sa bi li da -
de de de fen der o di re i to de cada in di ví duo à li ber da de,
em con fron to com o po der do Esta do.

Foi com o ob je ti vo de lu tar pelo di re i to a um jul-
ga men to jus to que esta in can sá vel ba ta lha do ra se
trans for mou na ad vo ga da dos pos se i ros do Bico de
Pa pa ga io, no meu que ri do Esta do. Ten do-se li ga do à

Pas to ral da Ter ra, a par tir da dé ca da de 80, atu ou, in-
clu si ve, como re pre sen tan te le gal da mãe do Pa dre
Jo si mo, as sas si na do, bru tal men te, na ci da de de
Impe ra triz do Ma ra nhão. Lá, en fren tou uma ló gi ca
per ver sa: pis to le i ros con tra ta dos por gri le i ros e la ti -
fun diá ri os em bos ca vam e ma ta vam cri an ças, jo vens
e ve lhos in de fe sos que que ri am tra ba lhar a ter ra.
Esses tra ba lha do res ti nham como ad ver sá ri os a Jus-
ti ça, a Po lí cia e o po der do Esta do. Con ta vam – e ain-
da con tam – em sua de fe sa, com a voz e a co ra gem
des sa ad vo ga da dos pe que ni nos.

Vi ú va, ca tó li ca, mãe de um ca sal de mé di cos,
uma pro mo to ra e um en ge nhe i ro, a Drª He ril da Bal du -
í no de Sou za aca len ta ain da vá ri os pro je tos:

– Cri ar cen tros de edu ca ção de Di re i tos Hu ma -
nos para cri an ças, jo vens e mu lhe res.

– Cons tru ir nú cle os de Di re i tos Hu ma nos e Ci-
da da nia nas uni ver si da des e nos co lé gi os de 2º Grau,
para que os fu tu ros for ma do res de opi nião te nham vi-
são da ne ces si da de de mu dan ça de um mun do vi o -
len to para um mun do em que pre va le çam a paz e a
jus ti ça so ci al.

– Va lo ri zar a ci da da nia, a par tir da cul tu ra re gi o -
nal, para que se re ver ta na van guar da cul tu ral do
País.

– For ta le cer os sen ti men tos de na ci o na li da de e
de amor à Pá tria, como for ma de de fe sa con tra a glo-
ba li za ção que pode ge rar dis pu tas, guer ras e a anu la -
ção do es pí ri to na ci o nal.

Drª He ril da Bal du í no de Sou za, apre sen to-lhe
meus res pe i tos, pa ra béns e mi nha ad mi ra ção. Te nho
cer te za de que Deus a aben çoa e aos seus pro je tos e
que a se nho ra irá con cre ti zá-los, pelo bem do Bra sil,
com o en tu si as mo da sua alma e a es pe ran ça do seu
co ra ção.

O Se nhor lhe con ce da toda a ener gia ne ces sá -
ria para que a sua voz con ti nue sen do meio de ex-
pres são e de de fe sa dos mais fra cos, dos nos sos ir-
mãos des va li dos.

Já tive opor tu ni da de de apre sen tar as mi nhas
es cu sas à Drª He ril da por que não po de ria des fi lar
aqui, nes te mo men to, todo o elen co de qua li da des
que com põe a sua per so na li da de, até por que se ria in-
jus to com os de ma is ora do res.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ilus tres ho me na ge a das e dis tin tos con vi da dos, 
peço uma sal va de pal mas para esse exem plo de dig-
ni da de e amor ao pró xi mo: a Drª He ril da Bal du í no de
Sou za. (Pal mas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do
a Drª He ril da Bal du í no de Sou za para vir à Mesa re ce -
ber o di plo ma. (Pal mas.)

(Pro ce de-se à en tre ga do di plo ma.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to para ho me na ge -
ar a Srª De pu ta da Fe de ral Lu i za Erun di na de Sou za.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, de ma is mem bros da Mesa, se nho -
ras e se nho res con vi da dos, ilus trís si mas se nho ras
es co lhi das para re ce ber o Di plo ma da Mu lher Ci da dã
Bert ha Lutz, foi mu i to di fí cil a es co lha por que eram
mu i tas as mu lhe res que, as sim como as cin co aqui
hoje ho me na ge a das, tam bém te ri am o di re i to a esse
di plo ma.

Antes de fa lar na mi nha que ri da ami ga Lu i za
Erun di na, tam bém que ro abor dar o tema, já que a no-
bre Se na do ra Emi lia Fer nan des fa lou a res pe i to das
pri me i ras duas mu lhe res ele i tas pelo povo para o Se-
na do da Re pú bli ca.

Sa be mos que o Se na do da Re pú bli ca foi ins ta -
la do nos idos de 1891 e, ape nas em 1990, o povo bra-
si le i ro re co nhe ceu que a mu lher tam bém ti nha o di re i -
to de es tar aqui. Já que foi fa la do pela mi nha Co le ga,
não po de ria de i xar de hon rar o meu que ri do Esta do.
Ro ra i ma é o me nor Esta do da Fe de ra ção em po pu la -
ção e faz fron te i ra com a Ve ne zu e la e a Gu i a na, a
antiga Gu i a na Ingle sa. Nos idos de 1990, ho mens e
mu lhe res dos Esta dos de Mi nas Ge ra is e Ro ra i ma
pre mi a ram as mu lhe res bra si le i ras por que acre di ta -
ram ne las e, gra ças a isso, tal vez, hoje so mos cin co.
Ain da so mos pou cas. Po de ría mos ser bem mais.

De se jo pres tar uma ho me na gem não a uma mu-
lher, mas a um ho mem que, quan do che gou ao Se na -
do da Re pú bli ca, não nos de i xou ór fãs. Falo do nos so
que ri do e sa u do so Se na dor Nel son Car ne i ro (Pal-
mas.), que sem pre teve, no seu dia-a-dia, uma pre o -
cu pa ção mu i to gran de com os di re i tos da mu lher,
prin ci pal men te com a con quis ta dos di re i tos da fa mí -
lia. Por isso, to das nós mu lhe res – não im por ta a ida-
de, jo vem ou de ter ce i ra ida de – de ve mos a ele esta
ho me na gem.

Eu não po de ria tam bém de i xar de res sal tar que
a pri me i ra mu lher a ocu par um car go de Mi nis tra no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a ga ú cha Ellen Northfle et,
só teve esse pri vi lé gio em 14 de de zem bro de 2000.

Lem bro-me, igual men te às cin co ho me na ge a -
das de hoje, da nos sa que ri da Ra chel de Qu e i roz.
Quem de nós não tem or gu lho de Ra chel de Qu e i roz, a
pri me i ra mu lher a ocu par uma ca de i ra na Aca de mia

Bra si le i ra de Le tras, o que ocor reu no dia 4 de no vem -
bro de 1977?

Gos ta ría mos de fa lar de mu i tas mu lhe res, mas
é im pos sí vel. Mas sei que as cin co hoje ho me na ge -
a das re pre sen tam mu i to bem o pa pel da mu lher
bra si le i ra. 

Nes te mo men to, que ro fa lar de uma mu lher que
con si de ro uma he ro í na, a De pu ta da Fe de ral Lu i za
Erun di na, aqui pre sen te, uma das ho me na ge a das, a
quem, com mu i ta hon ra, te nho o pra zer de en tre gar o
di plo ma. (Pal mas.)

Lu i za Erun di na dis pen sa apre sen ta ções. Em
vir tu de do que de ter mi na esta oca sião, cou be a mim –
e con fes so, com mu i ta hon ra e com mu i to or gu lho –
di zer al gu mas pa la vras so bre essa ex tra or di ná ria mu-
lher nor des ti na, mi gran te e ex-Prefeita da ma i or me-
tró po le bra si le i ra e uma das qua tro ma i o res ci da des
do mun do. 

Lu i za Erun di na é si nô ni mo de for ça, de equi lí -
brio, de luta, de tra ba lho, de per se ve ran ça e to dos os
de ma is qua li fi ca ti vos que exal tam e con fe rem dig ni -
da de ao ser hu ma no. 

Hoje, ao con fe rir mos este Di plo ma à Lu i za Erun-
di na, o fa ze mos dois anos após a re vis ta IstoÉ Gen te
co lo cá-la em des ta que como uma das 100 mu lhe res
do sé cu lo na área po lí ti ca, ao lado da pró pria Bert ha
Lutz, que dá nome ao di plo ma, como tam bém ao lado
de Indi ra Gand hi, Mar ga reth Tat cher, Hil lary Clin ton e
Evi ta Pe rón.

Pro fes so ra no ser tão da Pa ra í ba, de lá saiu
Erun di na nos idos de 1971 e foi para São Pa u lo, onde
con ti nu ou mi nis tran do au las. Pres tou con cur so pú bli -
co e foi no me a da Assis ten te So ci al da Pre fe i tu ra.

Em 1979, ele i ta pre si den te da Asso ci a ção Pro-
fis si o nal das Assis ten tes So ci a is de São Pa u lo, foi
con vi da da para fun dar o Par ti do dos Tra ba lha do res. 

Ele geu-se ve re a do ra em 1982 e, em 1986, veio
para a Câ ma ra Fe de ral. 

Em 16 de no vem bro de 1996, con tra ri an do to-
dos os prog nós ti cos do meio po lí ti co, o Bra sil foi in for -
ma do de que a ci da de de São Pa u lo, pela pri me i ra
vez em sua his tó ria, ele geu uma mu lher para di ri gir os
des ti nos dos seus qua se 10 mi lhões de ha bi tan tes.
Lu i za Erun di na re ce beu exa tos um mi lhão, qui nhen -
tos e trin ta e qua tro mil e qui nhen tos e qua ren ta e sete
vo tos. 

Com esse cur rí cu lo, essa for ça e per se ve ran ça
in can sá ve is, Lu i za Erun di na ain da con se gue nos sur-
pre en der quan do, in da ga da de onde re ti ra tan ta co ra -
gem, nos res pon de com sua sim pli ci da de gi gan te:
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”De mi nha con di ção de edu ca do ra. Isso im pri me uma
mar ca pró pria na qui lo que eu faço.“

Com hon ra e mu i to or gu lho, con vi do mi nha ami-
ga Lu i za Erun di na para re ce ber esse di plo ma, que já
lhe per ten cia há mu i to tem po.

Não é fá cil, mi nha ami ga, sair do Nor des te, atra-
ves sar toda essa fron te i ra bra si le i ra, che gar a São
Pa u lo e, no meio da ri que za dos pa u lis ta nos, dis pu tar
en tre tan tos a ad mi nis tra ção da que la me tró po le. 

Mas foi você, Erun di na, que o povo re co nhe ceu,
foi você a pri me i ra mu lher a ser Pre fe i ta da ci da de de
São Pa u lo. (Pal mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do
a Srª De pu ta da Lu i za Erun di na de Sou sa para vir à
mesa re ce ber seu di plo ma. (Pal mas.)

(Pro ce de-se à en tre ga do di plo ma.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos, para ho me na -
ge ar a Srª Ma ria Be re ni ce Dias.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srª Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, Pre si den te do Con se lho do Di plo ma Mu-
lher-Cidadã Bert ha Lutz, de ma is com po nen tes da
mesa, se nho ras e se nho res, pri me i ra men te gos ta ria
de di zer que me sin to mu i to hon ra do por ter par ti ci pa -
do des se Con se lho e de ter sen ti do enor me di fi cul da -
de em es co lher, den tre 20 cur rí cu los, as mu lhe res
que hoje, de ma ne i ra mu i to jus ta e le gí ti ma, es tão
aqui sen do ho me na ge a das com o prê mio Bert ha
Lutz.

Qu e ro cum pri men tar, por tan to, as Srªs He le i eth
Iara Bon gi o va ni Saf fi o ti, a Srª He ril da Bal du i no de
Sou za, a De pu ta da Lu i za Erun di na, a Srª Ma ria Be re -
ni ce Dias e a Srª Ma ria Isa bel Lo pes.

Cabe a mim, tal vez por uma fe liz co in ci dên cia,
apre sen tar o nome de uma con ter râ nea da Se na do ra
Emi lia Fer nan des, que é a Drª Ma ria Be re ni ce Dias.

A Drª Ma ria Be re ni ce tem, an tes de tudo, uma
his tó ria de pi o ne i ris mo. Foi a pri me i ra ju í za do Rio
Gran de do Sul, con cur sa da em 1973, e a pri me i ra de-
sem bar ga do ra da que le Esta do, di plo ma da em 1996.

Sem pre foi uma mu lher co ra jo sa, des ta can -
do-se na luta con tra a vi o lên cia, em par ti cu lar, a vi o -
lên cia con tra a mu lher, in clu si ve den tro da fa mí lia.

Nas ceu na ci da de de San ti a go, Rio Gran de do
Sul, fi lha do De sem bar ga dor Cé sar Dias Fi lho e da
Srª Vel ma Dias. É mãe de três fi lhos, Cé sar Dias Fre i -
re, Su za na Dias Fre i re e De ni se Dias Fre i re. 

Cer ta men te por ins pi ra ção de seu pai, se guiu a
car re i ra ju rí di ca. É pós-graduada, com es pe ci a li za ção 

e mes tra do em Pro ces so Ci vil pela Pon ti fí cia Uni ver si -
da de Ca tó li ca do Rio Gran de do Sul, pro fes so ra da
Esco la Su pe ri or de Ma gis tra tu ra, mem bro efe ti vo do
Insti tu to dos Advo ga dos do Rio Gran de do Sul, aca-
dê mi ca da Aca de mia Li te rá ria Fe mi ni na des se mes-
mo Esta do e ci da dã ho no rá ria de Por to Ale gre.

Como ju ris ta, pos sui uma am pla pro du ção aca-
dê mi ca, des ta can do-se os li vros O Ter ce i ro Pro ces so
e União Ho mos se xu al – o Pre con ce i to e a Jus ti ça. A
Drª Ma ria Be re ni ce Dias es cre veu mais de 70 ar ti gos
em re vis tas es pe ci a li za das, so bre tu do no cam po do
Di re i to. A te má ti ca, ape sar de ser bem va ri a da, con-
cen tra-se nas ques tões li ga das aos di re i tos da mu-
lher, da fa mí lia, das mi no ri as, à vi o lên cia, à se xu a li da -
de, ao afe to, à pre ven ção e com ba te às dro gas.

Sua in di ca ção con tou com am pla le gi ti mi da de,
con si de ran do-se as en ti da des e pes so as que a in di -
ca ram: a Asso ci a ção dos Ju í zes do Rio Gran de do Sul
– Aju ris; o Pre si den te da 8ª Câ ma ra Ci vil do Tri bu nal
de Jus ti ça; a Asso ci a ção dos De le ga dos de Po lí cia do
Rio Gran de do Sul; o Pro cu ra dor e o Sub pro cu ra -
dor-Geral de Jus ti ça, e o Insti tu to Bra si le i ro de Di re i -
tos de Fa mí lia da que le Esta do.

Qu e ro des ta car tam bém o de sen vol vi men to das
ati vi da des pro fis si o na is e po lí ti cas da Drª Ma ria Be re -
ni ce Dias. Ela foi Co or de na do ra do Pro je to Re pen sar;
Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra das Mu lhe res de
Car re i ra Ju rí di ca, se ção Rio Gran de do Sul; Co or de -
na do ra-Geral do Jus Mu lher; Di re to ra do jor nal Mu-
lher; Co or de na do ra do Pro je to Lar – Lu gar de Afe to e
Res pe i to; De le ga da Inter na ci o nal da Fe de ra ção So-
rop ti mis ta das Amé ri cas; in te gran te do Co mi tê de
Com ba te à Vi o lên cia; Pre si den te da Co mis são Exe-
cu ti va do Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Pro ces su al,
sec ci o nal do Rio Gran de do Sul, en tre ou tras.

Por tan to, com mu i ta hon ra e gran de sa tis fa ção,
con vi do a Drª Ma ria Be re ni ce Dias para re ce ber o prê-
mio Bert ha Lutz. Que este prê mio a es ti mu le a con ti -
nu ar sua vida tão rica na luta pe los di re i tos hu ma nos,
con tra a vi o lên cia, pela paz e por um Bra sil me lhor.
(Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do
a Srª Ma ria Be re ni ce Dias para vir à mesa re ce ber seu
di plo ma. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à ilus tre Se na do ra Ma ria do Car mo Alves,
para ho me na ge ar a Srª Ma ria Isa bel Lo pes.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, au to ri da des pre sen tes, Srªs e Srs.
con vi da dos, na qua li da de de mem bro do Con se lho de
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Se na do res para o Di plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha
Lutz/2001 é com gran de sa tis fa ção que pas so a apre-
sen tar a Srª Ma ria Isa bel Lo pes, ho me na ge a da por
esse Con se lho.

Mi nha sa tis fa ção é do bra da: de Ma ria para Ma-
ria, já que tam bém tem nome de San ta, da mãe de Je-
sus. Ma ria Isa bel é na tu ral de For ta le za (Ce a rá), fi lha
de Ivan Lo pes Fre i re e Oda Ara ú jo Lo pes. Gra du ou-se 
em Pe da go gia pela Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá e
ob te ve es pe ci a li za ção em ”Abor da gem Sis tê mi ca da
Fa mí lia“, pela Uni ver si da de de For ta le za.

Ain da uni ver si tá ria, ini ci ou sua vida pro fis si o -
nal como pro fes so ra. Após a con clu são do cur so su-
pe ri or, ingres sou na Fun da ção do Ser vi ço So ci al de
For ta le za.

Em 1989, che fi ou o Ser vi ço de Apo io à Cri an ça
e ao Ado les cen te da Su pe rin ten dên cia do Ser vi ço
Soci al. Di ri giu a Di vi são de Assis tên cia à Cri an ça e
ao Ado les cen te da Se cre ta ria do Tra ba lho e da Ação
So cial.

Tor nou-se a pri me i ra Pre si den te da Fun da ção
da Cri an ça da Ci da de, Fun ci, em For ta le za, CE, pe-
río do no qual, en tre ou tras ati vi da des, es ta be le ceu a
Co or de na ção Ge ral do Pac to de Com ba te ao Abu so e
à Explo ra ção Se xu al de Cri an ças e Ado les cen tes.
Pre si diu o Con se lho Mu ni ci pal de De fe sa dos Di re i tos 
da Cri an ça e do Ado les cen te (Com di ca) e par ti ci pou
de dis cus sões re fe ren tes ao Pla no Estra té gi co de
For ta le za e Re gião Me tro po li ta na, na qua li da de de
mem bro do Con se lho da Co mu ni da de.

Teve atu a ção mar can te à fren te da Fun da ção da
Cri an ça da Ci da de, cujo tra ba lho per mi tiu a im plan ta -
ção de di ver sos pro gra mas e ins ti tu i ções afins. Para
ci tar ape nas al guns: Pro gra ma de Aten di men to à Fa-
mí lia – des ti na do a for ta le cer os vín cu los fa mi li a res e
sus ci tar, na fa mí lia, uma nova cul tu ra afe ti va; Pro gra -
ma de Edu ca ção Po lí ti ca e Ci da da nia – que bus ca di-
fun dir o co nhe ci men to so bre di re i tos e res pon sa bi li -
da des do ci da dão; Cen tro de Assis tên cia à Cri an ça e
à Fa mí lia – en ti da de vol ta da para in for ma ção, ori en ta ção
e en ca mi nha men to so ci al e ju rí di co das fa mí li as que
bus cam os ser vi ços da Fun ci, na Ci da de da Cri an ça;
Ca sa rão da Ci da de da Cri an ça, que pro vê, para cri-
an ças, ado les cen tes e fa mí li as, aten di men to psi co ló -
gi co e ori en ta ção quan to aos ris cos do uso de dro gas; 
Rede Ci da dã – que bus ca as se gu rar pro du ção sus-
ten tá vel a fa mí li as que atu am em li xões e áre as de
ris co.

O re co nhe ci men to, pela so ci e da de, do mé ri to
en vol vi do no tra ba lho em fa vor de cri an ças, ado les -
cen tes e fa mí li as em si tu a ções de ris co, va leu, a Ma-
ria Isa bel Lo pes, di ver sos prê mi os, en tre os qua is vale

en fa ti zar o tí tu lo de Ami go da Paz, con ce di do, em
1998, pela Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos do Pi-
ram bu, pe los ser vi ços pres ta dos à co mu ni da de, e o
Tro féu Bár ba ra Alen car, con fe ri do, em 2000, pela
Fun da ção de Cul tu ra, Espor te e Tu ris mo de For ta le za 
(Fun cet), às mu lhe res que se des ta ca ram du ran te o
ano.

Ago ra, Ma ria Isa bel, re ce ba o nos so re co nhe ci -
men to por todo esse tra ba lho em prol da fa mí lia e das
cri an ças bra si le i ras. É uma hon ra para o nos so Con-
se lho e para esta Casa tê-la como uma das pri me i ras
mu lhe res ho me na ge a das com o Di plo ma Mu-
lher-Cidadã Bert ha Lutz. Pa ra béns! (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do
a Srª Ma ria Isa bel Lo pes para vir à mesa e re ce ber o
seu di plo ma. (Pal mas.)

(Pro ce de-se à en tre ga do di plo ma.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, mi nhas se nho ras e meus se nho res,
per mi tam-me re pe tir algo que ve nho di zen do sem pre.
O Bra sil está des men tin do, já não vale mais aque le
adá gio que diz: ”Atrás de um gran de ho mem, sem pre
exis te uma gran de mu lher“. 

No meu en ten di men to, uma so le ni da de como
esta, de uma be le za sem igual e de ta ma nha im por -
tân cia, de mons tra que esse adá gio está ul tra pas sa do. 
A mu lher, no Bra sil, se não quer es tar atrás, tam bém
não quer es tar à fren te. Ela quer, sim, como sua par-
ce i ra, es tar jun to do ho mem, de mãos en tre la ça das,
para cum prir ob je ti vos de luta, por exem plo, con tra a
vi o lên cia, con tra a cor rup ção, con tra a im pu ni da de,
con tra o anal fa be tis mo. Ela quer es tar jun to com o ho-
mem para lu tar pela me lho ria da sa ú de e da edu ca -
ção, pela har mo nia, pela fra ter ni da de, pelo amor,
con tra as de si gual da des tão gri tan tes ain da em nos so 
País. A mu lher quer es tar jun to ao ho mem para lu tar
pela paz, a mu lher quer es tar jun to ao ho mem para lu-
tar pela fe li ci da de do gê ne ro hu ma no.

Embo ra Pre si den te do Se na do, que ro sa u dar a
mi nha Casa por essa ex ce len te ini ci a ti va, por cri ar
esse Con se lho que, anu al men te, vai fa zer a sua ho-
me na gem a mu lhe res que te nham pres ta do ou que
pres tam ain da re le van tes ser vi ços ao nos so País.

Qu e ro cum pri men tar o Con se lho atu al, na pes-
soa da Pre si den te, a Se na do ra Emi lia Fer nan des, e
os de ma is mem bros do Con se lho. Qu e ro cum pri men -
tar o Se na do da Re pú bli ca e to das as mu lhe res. 

Re cor do-me ago ra do ver so de uma mú si ca.
Con ver san do há pou co com a Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves e ven do es sas lin das flo res que são en-
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tre gues às ho me na ge a das, lem brei-me de um ver so:
”Re ce ba as flo res que te dou“.

O Se na do da Re pú bli ca quer en tre gar uma flor a
cada mu lher bra si le i ra, para sim bo li zar a luta da que la
que, com o seu tra ba lho, a sua sen si bi li da de, o seu
amor, mu i to re pre sen ta para a gran de za e pros pe ri -
da de do nos so País.

Sus pen do a ses são por cin co mi nu tos, para os
cum pri men tos. (Pal mas.)

(Sus pen sa às 16 ho ras, a ses são é re-
a ber ta às 16 ho ras e 10 mi nu tos.)

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa do
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está re a -
ber ta a ses são.

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 127, 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 317, de
2001 (nº 745/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Estu dan til da
Zona Sul de Belo Ho ri zon te a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi-
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 317, de 2001 (nº 745, de 2000, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Estu dan til da Zona Sul de
Belo Ho ri zon te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi-
nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 126, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 219,
de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos

do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am-
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Estu dan til da Zona Sul de Belo Ho ri zon te (cf. fl.):

• Pre si den te – Ro dri go Hen ri ques Vil la ri nho
• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Le o nar do So-
a res Alves
• Di re tor de Ope ra ções – Frank lin Jun que i ra Va la da res

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, De pu ta do Pe dro Ca ne do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

A ins ta la ção e ope ra ção de rá di os co mu ni tá ri as
em Belo Ho ri zon te re pre sen ta um im por tan te fa tor de
am pli a ção da ofer ta de cul tu ra, in for ma ção e en tre te -
ni men to à po pu la ção da ca pi tal mi ne i ra.

Com um raio de ação li mi ta do e, por tan to, um
pú bli co tam bém es pe cí fi co, a rá dio co mu ni tá ria po de -
rá ela bo rar uma pro gra ma ção di re ci o na da ao seu pú-
bli co-alvo, in clu si ve de fen den do re i vin di ca ções da-
que la co mu ni da de.

No caso do pro je to que es ta mos re la tan do, a
ins ti tu i ção que di ri gi rá a emis so ra é uma as so ci a ção
co mu ni tá ria es tu dan til, mo ti vo a mais para que nos so
pa re cer seja fa vo rá vel.
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Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 317, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Estu-
dan til da Zona Sul de Belo Ho ri zon te aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au-
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor
– Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Ma gui to Vi le la
– Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Na bor Jú ni -
or – Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na – Emi lia
Fer nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da –
Arlin do Por to – Gil vam Bor ges – Luiz Pon tes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 128, 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 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.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.447,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº426, de 3 de agos to 
de 2000, 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, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex-
clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Co ro a tá,
Esta do do Ma ra nhão.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con-
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo, e
apro va ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são
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de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la
Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal 
e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va e
Cul tu ral de Co ro a tá (cf. fl. 76):

• Di re tor Pre si den te – Ma ria de Lour des de Sou za
• Di re tor Vice-Pre si den te – Do min gos Cos ta Cor rêa
• Di re tor Admi nis tra ti vo Fi nan ce i ro – Antô nio Ru bens
  Nas ci men to Alme i da

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou-
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou-
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum-
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex-
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de-
pen de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di -
fu são edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se-
na do Fe de ral nº 39, de 1992, que ”dis põe so bre for-
ma li da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de
ou tor ga e re no va ção de con ces são e per mis são
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra de sons e
ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca-
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex-
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si -
da des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li -
da de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De-
cre to nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com-
ple men tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, que ”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de
Te le co mu ni ca ções“.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 390, de 2001.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Gil vam Bor ges, Re la -
tor – Ca sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ge ral do
Cân di do – Lind berg Cury – Na bor Jú ni or – Ger-
son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na – Emi lia Fer nan -
des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da – Val mir
Ama ral – Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
....................................................................................

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go. Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções. 

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

DECRETO Nº 52.195,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16.  Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi -

ca rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si -
tos cons tan tes do mes mo, e:
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a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe-
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re-
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele-
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me-
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re-
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele-
men tos

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são, em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans-
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem-
po des ti na dà a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti -
va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to lei de 52.795(1), de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res

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

PARECER Nº 129, 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 393, de
2001 (nº 926/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio São João Del Rei
S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em onda mé dia na ci da de de São
João Del Rei; Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 393, de 2001 (nº 926, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio São João Del Rei
S/A para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de São João Dei Rei, Esta-
do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.483,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 24 de
no vem bro de 1998, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter-
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio São João Del Rei S/A (cf. fl. 77):

Nome do Só cio Aci o nis ta  Par ti ci pa ção
• Tan cre do Au gus to To len ti no Ne ves 49.179.596
• Antô nio de Pa u la Afon so (es pó lio) 3.059.289
• Cus tó dio de Alme i da Ma ga lhães  2.905.960
• Fran cis co de Alme i da Ma ga lhães  2.734.699
• Ou tros aci o nis tas  27.782.916
To tal de Ações 85.662.460
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciência e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Fran cis tô nio Pin to.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in-
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Res pi ra-se His tó ria li ber tá ria e tra di ção na São
João Del Rey do Mor ro do Cha péu, do Rio das Mor tes 
e das ru e las que se es gue i ram so bre as mon ta nhas
si len ci o sas.

Com uma po pu la ção de qua se 80 mil ha bi tan -
tes, São João Del Rey tem uma lo ca li za ção pri vi le gi -
a da, na re gião Cen tral de Mi nas Ge ra is, a 180 qui lô -
me tros de Belo Ho ri zon te e 330 qui lô me tros do Rio
de Ja ne i ro.

A tra di ção cul tu ral de seu povo é co nhe ci da e
pro cla ma da por Mi nas e pelo Bra sil. A exis tên cia de
três emis so ras de rá dio e seis jor na is bem ates tam
a gran de ofer ta de in for ma ção e en tre te ni men to à
po pu la ção.

É com gran de pra zer que dou pa re cer fa vo rá vel
à re no va ção da con ces são para que a Rá dio São
João del Rey pos sa pros se guir com suas ati vi da des.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 393, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio São João Del
Rey S/A aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le-
ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são,

opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. _ Ri car -
do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor
– Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Ma gui to Vi le la
– Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Na bor Jú ni -
or – Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da –
Arlin do Por to – Gil vam Bor ges – Luiz Pon tes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................
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PARECER Nº 130, 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 395, de
2001 (nº 942/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Aba diâ nia, Esta do de
Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 395, de 2001 (nº 942, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Aba diâ nia, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 487,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Aba diâ nia (cf. fl. 21):

• Pre si den te – José Antô nio de Ome na
• Vice-Pre si den te – José Trin da de Da má sio
• Se cre tá rio – Del mo Afon so da Sil va
• Te sou re i ra – Ju li a na Oli ve i ra Alma da

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, De pu ta do Bis po Wan der val.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-

gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-

mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 395, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba-
diâ nia aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro-
va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re la tor;
Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Gil vam Bor ges
– Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Na bor Jú ni -
or – Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da –
Arlin do Por to – Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
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§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
....................................................................................

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres -
so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.

PARECER Nº 131, 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 402, de
2001 (nº 1.015/2001, 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 Ana Ro ber to –
ACAR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Mis são Ve lha,
Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 402, de 2001 (nº 1.015, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana Ro ber to –
ACAR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Mis são Ve lha, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.250,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
267, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter-
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le-
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ana Ro ber to -ACAR (cf. fl. 17):

• Pre si den te – Fran cis ca Gil de te Pi nhe i ro Ro ber to
• Vice-Pre si den te – Fran cis ca Alves dos San tos
• Se cre tá rio – Antô nio Ro dri gues Ro ber to
• Te sou re i ro – Tar diny Pi nhe i ro Ro ber to

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ra fa el Gu er ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 402, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana
Ro ber to – ACAR aten deu a to dos os re qui si tos téc-
ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor –
Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Ma gui to Vi le la
– Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Na bor Ju-
ni or – Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da –
Arlin do Por to – Gil vam Bor ges – Fran ce li no Pe-
re i ra – Ge ral do Cân di do.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 132, 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 403, de
2001 (nº l.0l8/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Assis tên cia ao Me nor Ca-
ren te de Aba i a ra – AAMCA a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Aba i a ra, Esta do do Ce a ra.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 403, de 2001 (nº 1.018, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Assis tên cia ao Me nor ca ren te de
Aba i a ra – AAMCA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Aba i a ra, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.361,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 304,
de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria. nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223 am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

E a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Assis tên -
cia ao Me nor Ca ren te de Aba i a ra – AAMCA (cf. fl. 18):

 Pre si den te – Ce sar Sa lo mão Men des de Lu ce na
 Vice-Pre si den te – Ma ria Fran cí ne i de A. F. de

Me de i ros

1ª Se cre tá ria – Ce cí lia Oli ve i ra do Nas ci men to
 2ª Se cre tá ria – Eli za be te Gon çal ves Ma ga lhães
 1º Te sou re i ro – Pe dro Gi cé lio Sam pa io
 2º Te sou re i ro – Luís Le i te Sam pa io

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Mo re i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

o Pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 403, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Assis tên cia ao
Me nor Ca ren te de Aba i a ra – AAMCA aten deu a to dos 
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au-
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor –
Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Ma gui to Vi le la –
Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Na bor Jú ni or
– Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na – Emí lia Fer-
nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da – Arlin-
do Por to – Gil vam Bor ges – Fran ce li no Pe re i ra –
Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 133, 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 412, de
2001 (nº 1.002 de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran-
cis co Pa dro e i ro a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Poço Dan tas, Esta do da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Ro bin son Vi a na

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 412, de 2001 (nº 1.002, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co Pa dro e i ro a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Poço Dan tas, Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.710,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 565,
de 18 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am-
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria São Fran cis co Pa dro e i ro (cf. fl. 42/43):

• Pre si den te – Ma no el Fran cis co Fer re i ra
• Vice-Pre si den te – Vi cen te de Alme i da Ma cha do
• 1º Se cre tá rio – Valdy Pa u lo Be zer ra
•  2º Se cre tá rio – Luiz Gu i lher me de Oli ve i ra
• 1º Te sou re i ro – Da gi nal do de Oli ve i ra
• 2º Te sou re i ro – Cons tan ti no José da Sil va
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Si las Câ ma ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
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 412, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co
Pa dro e i ro aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga -
is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro-
va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Ro bin son Vi a na, Re la tor –
Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Ma gui to Vi le la –
Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Na bor Jú ni or
– Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – Emi lia Fer-
nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da – Arlin-
do Por to – Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são
....................................................................................

PARECER Nº 134, 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 427, de
2001 (nº 1.136/2001, 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 Nos sa Se nho ra
das Do res, 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 Do res do Inda iá, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 303, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 817, de 28 de de-
zem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
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Nos sa Se nho ra das Do res para exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Do res
do Inda iá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con-
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Oli ve i ra Fi lho, e apro va ção
da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je -
to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Nos sa Se-
nho ra das Do res (cf. fl. 123):

• Di re tor Pre si den te – Sa lo mão de Oli ve i ra Zica
• Di re tor Admi nis tra ti vo – José de Pa u la Net to
• Di re tor Fi nan ce i ro – Ga bri el de Oli ve i ra

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou-
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou-
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum-
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex-
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe-
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re-
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca-
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex-
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções”.

III – Voto

Lo ca li za do na re gião cen tro-oes te do Esta do de
Mi nas Ge ra is, na ba cia do rio São Fran cis co, a 217
qui lô me tros de Belo Ho ri zon te, o mu ni cí pio de Do res
do Inda iá é um dos mais prós pe ros de sua re gião.

Te nho acom pa nha do de lon ga data os es for ços
de sen vol vi dos por suas li de ran ças po lí ti cas e em pre -
sa ri a is em prol do de sen vol vi men to do Esta do, tan to
no as pec to eco nô mi co como cul tu ral.

A ini ci a ti va da Fun da ção Nos sa Se nho ra das
Do res, cri a ção da pri me i ra emis so ra de rá dio edu ca ti -
va em Do res re fle te a dis po si ção das suas li de ran ças
de con tri bu ir para apri mo ra men to edu ca ci o nal e cul-
tu ral do seu povo.

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 427, de 2001.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor 
– Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Ma gui to Vi le la
– Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Na bor Jú ni -
or – Ger son Ca ma ta – Rob son Vi a na – Emi lia Fer-
nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da – Arlin-
do Por to – Gil van Bor ges – Luiz Pon tes.

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. E 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;
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções. 

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi -

ca rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si -
tos cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, às pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe-
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re-
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele-
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal

onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me-
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re-
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele-
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans-
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem-
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 196l

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te-
le co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cursOS pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu-
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis -
to no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções. 
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1) de 3l de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res. 

....................................................................................
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PARECER Nº 135, 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 448, de
2001 (nº 992/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Rá dio Li der som FM Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Orlân dia, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Na bor Ju ni or

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 448, de 2001 (nº 992, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são da Rá dio Li der som FM Ltda,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Orlân dia, Esta do de
São Pa u lo,

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.067,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 334,
de 7 de ju lho de 2000, que re no va a per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter-
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Li der som FM Ltda. (cf. fl. 95):

Nome do Só cio Co tis ta      Co tas de Par ti ci pa ção
• João Fer nan des Mo li na 42.500
• Ra chel Mah za Bi an co Mo li na              7.500
To tal 50.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Jor ge Pi nhe i ro.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se

exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 448, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Li der som FM Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha-
bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le-
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor –
Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Ma gui to Vi le la –
Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Ge ral do Cân-
di do (Absten ção) – Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi-
a na – Emí lia Fer nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro
Mi ran da – Arlin do Por to – Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
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ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 136, 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 453, de
2001 (nº 1.102/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Pro gres so de São
Car los Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci-
da de de São Car los, Esta do de São Pa u lo

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

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 453, de 2001 (nº 1.102, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Pro gres so de São
Car los Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de São Car los,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.068,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 17 de
ju nho de 2000, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que ín te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre en di -
men to Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., (cf. fl. 161):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
José Iná cio Gen na ri Pi za ni  23.200
Pa u lo de Tar so Gen na ri Pi za ni 23.200
De mé trio Luiz Pe dro Bom 5.800
José Ro ber to Vil le la 5.800
To tal de Co tas 58.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Jor ge Pi nhe i ro.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 453, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Pro gres so de
São Car los Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces -
são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la tor –
Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Arlin do Por to –
Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Lind berg Cury –
Na bor Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na
– Emí lia Fer nan des – Ge ral do Althoff – Gil vam
Bor ges – Val mir Ama ral.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 137, 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 455, de
2001 (nº 1.142 de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga per mis são à Rá dio Prin ci pal FM Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Val pa ra í zo, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Lind berg Cury

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 455, de 2001 (nº 1.142, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Prin ci pal FM Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Val pa ra í zo, Esta do
de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 750, 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 da Por ta ria nº178, de
27 de mar ço de 2001, que ou tor ga per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter-
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to. É a se-
guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre en di men to
Rá dio Prin ci pal FM Ltda. (cf. fl. 4):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Car los Ro ber to Mon te i ro Ber ta zi 100.000
• Se bas tião Luiz Fer re i ra So bri nho 100.000
To tal de Co tas 200.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, De pu ta do Arol de de Oli ve i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-

gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 455, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Prin ci pal FM
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 per mis são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Lind berg Cury, Re la tor –
Ca sil do Mal da ner – Gil vam Bor ges – Ge ral do Cân-
di do (Absten ção) – Arlin do Por to – Na bor Jú ni or –
Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na – Emi lia Fer-
nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da – Val-
mir Ama ral – Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

.......... .................................................................
§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -

são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

PARECER Nº 138, 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 460,
de 2001 (nº 1.332/2001, 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
Cam pos de Mi nas, para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de São João Del Rei, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 745, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te do De cre to de 5 de ju lho de 2001,
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral Cam pos
de Mi nas para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men -
te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de São João Del Rei, Esta do de Mi-
nas Ge ra is.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con-
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
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de seu re la tor, de pu ta do Her mes Par ci a nel lo, e apro-
va ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral
Cam pos de Mi nas (cf. fl. 48):

• Di re tor Pre si den te – José Ge ral do Dan ge lo
• Di re tor Vice-Pre si den te – Eu cli des Gar cia de

    Lima Fi lho
• Di re tor Admi nis tra ti vo-Fi nan ce i ro – New man

    Luiz Tor ga da Sil va

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou-
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou-
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum-
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex-
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe-
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re-
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca-
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex-
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu -
me a ções”.

III – Voto

Lo ca li za do na re gião Cen tral de Mi nas Ge ra is, a
180 qui lô me tros de Belo Ho ri zon te e 330 do Rio de
Ja ne i ro, São João del Rei é um dos mais tra di ci o na is
mu ni cí pi os mi ne i ros, tes te mu nha dos fa tos mais im-
por tan tes da His tó ria de Mi nas e do Bra sil.

Com uma po pu la ção de qua se 75 mil ha bi tan tes,
a eco no mia de São João Del Rei se de sen vol ve so bre -
tu do nos se to res in dus tri al e agro pe cuá rio, onde se con-
cen tra sua po pu la ção eco no mi ca men te ati va.

É in ten sa a ati vi da de cul tu ral, dis pon do sua ju-
ven tu de de di ver sos cur sos su pe ri o res, in clu si ve em
en ge nha ria e ciên ci as eco nô mi cas.

Pro cu ra da por tu ris tas do Bra sil e do ex te ri or, in-
te res sa dos em co nhe cer os sí ti os onde se de sen vol -
ve ram al guns dos fa tos mais im por tan tes de nos sa
His tó ria, a ci da de de São João Del Rei ofe re ce aos vi-
si tan tes uma es tru tu ra de qua se 20 ho téis.

A im plan ta ção de uma rá dio edu ca ti va em São
João Del Rei, veio am pli ar o elen co de equi pa men tos
cul tu ra is de que essa tra di ci o nal ci da de mi ne i ra é do ta -
da, pois já con ta com seis jor na is, qua tro emis so ras de
rá dio, além de di ver sas ins ti tu i ções de cur so su pe ri or.

O fun ci o na men to de uma rá dio edu ca ti va, vol ta -
da para uma pro gra ma ção de con te ú do in for ma ti vo e
cul tu ral, cer ta men te con tri bu i rá para au men tar a ofer-
ta de in for ma ções ao povo de São João Del Rei, es-
pe ci al men te à sua vi bran te ju ven tu de, na van guar da
das me lho res tra di ções mi ne i ras.

É, por tan to, com o ma i or pra zer, que dou pa re -
cer fa vo rá vel ao pro je to de cri a ção da rá dio edu ca ti va
de São João Del Rei, ci da de com quem ve nho man-
ten do, ao lon go dos anos, uma re la ção de amor e ca-
ri nho.

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 460, de 2001.

Sala da Co mis são, 5 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te –  Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor
– Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Ma gui to Vi le la
– Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Na bor Jú ni -
or – Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da –
Arlin do Por to – Gil van Bor ges – Luiz Pon tes.

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;
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....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64. § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após del 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 lev são;
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di -
fu são.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti rá
pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi ço, in di -
can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da Re pú bli ca,
as pre ten den tes que aten de rá às exi gên ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe-
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re-
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele-
men tos que, com pro va da mên te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me-

nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re-
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele-
men tos.

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me -
ro de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po 
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po 
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans-
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem-
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.317 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os, e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras 

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te-
le co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795 (¹) dc 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

....................................................................................
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PARECER Nº 139, 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 18, de
2000 (nº 257/1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são ao Sis te ma Go i a no de Te le co mu -
ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Apa re ci da de Go iâ -
nia, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la

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 18, de 2000 (nº 257, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Go i a no de Te le co -
mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Apa re ci da de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.670,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº nº 276,
de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Sis te ma Go i a no de Te le co mu ni ca ção
Ltda., (cf. fl. 17):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Ri vas Re zen de da Cos ta 44.000
José Eus tá quio Bar bo sa 6.000
To tal de Co tas 50.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mat tos Nas ci men to.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

Já no Se na do, du ran te o pro ces so de tra mi ta -
ção, sur gem ques tões so bre a re gu la ri da de da ou tor -

ga, com o en ca mi nha men to à Co mis são, por par te do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, de ofí cio, in for man do a
con ces são de se gu ran ça, por par te do Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça, à em pre sa Ser ra da Are ia FM Ltda.,
ha bi li tan do-a no pro ces so li ci ta tó rio, o que co lo cou a
pre sen te ou tor ga sub ju di ce, até à sen ten ça.

Di an te dis so, este Re la tor so li ci tou à Co mis são,
por meio do Re que ri men to nº 588, de 2000, o so bres -
ta men to da ma té ria até que se ti ves se es cla re ci do,
em foro pró prio, a ques tão, fato este ocor ri do, com o
re ce bi men to de novo ofí cio do Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções, en ca mi nhan do de ci são do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça:

em bo ra a se gu ran ça te nha sido con ce -
di da para re to mar a Impe tran te ao bojo do
cer ta me, o re sul ta do da li ci ta ção não se al-
te rou, fi can do man ti da à pro pos ta ini ci al de
ad ju di ca ção... à em pre sa Sis te ma Go i a no
de Te le co mu ni ca ção Ltda., ten do a im pe -
tran te se clas si fi ca do em 3º lu gar.

Pa ci fi ca da a ma té ria, vol ta ela a tra mi tar re gu lar -
men te nes ta Co mis são, es tan do apta a ser vo ta da.

Este é o re la tó rio.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 18, de 2000, evi den cia —
após o es cla re ci men to, por sen ten ça, de to dos os re-
cur sos ju di ci a is a ela as so ci a dos — 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 Sis te ma Go i a no de Te le co mu ni ca ção
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 per mis são, opi na mos
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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, 5 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te  – , Ma gui to Vi le la, Re la tor –
Fre i tas Neto – Ca sil do Mal da ner – Gil vam Bor ges
– Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Na bor Jú ni -
or – Ger son Ca ma ta – Ro bin son Vi a na – Emi lia
Fer nan des – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da –
Arlin do Por to – Ge ral do Cân di do (abs ten ção).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 140, 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 da Câ-
ma ra nº 5, de 2002 (nº 2.309/2000, na Casa
de ori gem) de ini ci a ti va do Tri bu nal de Jus-
ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, que
ins ti tui Gra ti fi ca ção por Exe cu ção de Man-
da dos para a car re i ra de Ana lis ta Ju di ciá rio 
– Ofi ci a is de Jus ti ça – Área Ju di ciá ria –
Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da dos do
Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça
do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

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 5, de 2002 (nº2.309, de 2000,
na Casa de ori gem), de au to ria do Tri bu nal de Jus ti ça
do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, que ins ti tui Gra ti -
fi ca ção por Exe cu ção de Man da dos para a car re i ra de
Ana lis ta Ju di ciá rio – Ofi ci a is de Jus ti ça – Área Ju di -
ciá ria – Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da dos do
Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

2. A Gra ti fi ca ção ins ti tu í da pela pro po si ção é de-
vi da aos ser vi do res da ca te go ria fun ci o nal aci ma re fe -
ri da em ra zão das pe cu li a ri da des de cor ren tes da in te -
gral e ex clu si va de di ca ção às ati vi da des do car go e
ris cos a que es tão su je i tos e ex clu si va men te en quan -
to es ti ve rem em ati vi da de no efe ti vo cum pri men to de
man da dos ju di ci a is.

3. A van ta gem, que não se in cor po ra à re mu ne -
ra ção e nem será com pu ta da ou acu mu la da para fins
de con ces são de acrés ci mos ul te ri o res, sob o mes mo 
tí tu lo ou idên ti co fun da men to, cor res pon de ao va lor
men sal atri bu í do à Fun ção Co mis si o na da sím bo lo
FC-3, cons tan te do Ane xo VI da Lei nº9.431, de 24 de
de zem bro de 1996, que é, hoje, de R$1.244,07.

4. O Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os jus ti fi ca a pro po si ção afir man do que visa o
an te pro je to re mu ne rar com mais dig ni da de essa ca-
te go ria de ser vi do res, dada a im por tân cia da fun ção
que de sem pe nham e as di fi cul da des que en fren tam
para exer cê-la a con ten to e que ob je ti va a pro pos ta,
ain da, tra tá-los com eqüi da de em re la ção aos seus
pa res da Jus ti ça Fe de ral, no que diz res pe i to à re mu -
ne ra ção per ce bi da pe los ser vi do res em ques tão.

5. Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção à re vi são des te Câ ma ra Alta, onde não re-
ce beu emen das.

E o re la tó rio.
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II – Aná li se

6. Os re qui si tos for ma is de cons ti tu ci o na li da de
são aten di dos pelo Pro je to de Lei da Câ ma ra nº5, de
2002, ten do em vis ta que a ma té ria deve ser dis ci pli -
na da em lei or di ná ria da União (CF, arts. 21, XIII, 22,
XVII, e 48, IX), de ini ci a ti va pri va ti va do Tri bu nal de
Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os (CF, art.
96, II, b).

7. A pro po si ção, igual men te, não con tém qual-
quer ví cio de in cons ti tu ci o na li da de no as pec to ma te ri -
al e, quan to à ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, não há
re pa ros.

8. No to can te ao mé ri to, cabe res sal tar a im por -
tân cia da pro po si ção, para per mi tir ao Tri bu nal de Jus-
ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os cum prir as
suas re le van tes fun ções ins ti tu ci o na is.

9. Efe ti va men te, a apro pri a da re mu ne ra ção dos
ser vi do res en car re ga dos de pro mo ver a exe cu ção
dos man da dos ju di ci a is, além de fa zer jus ti ça com es-
ses fun ci o ná ri os, con fi gu ra-se em ga ran tia de cor re ta
e tem pes ti va pres ta ção ju ris di ci o nal.

10. A apro va ção da pre sen te pro po si ção re pre -
sen ta, as sim, pro vi dên cia ur gen te e opor tu na no sen-
ti do de per mi tir a ade qua da pres ta ção da jus ti ça no
Dis tri to Fe de ral, que é de res pon sa bi li da de da União,
em ra zão da es pe ci fi ci da de da or ga ni za ção ju di ciá ria
des sa uni da de da Fe de ra ção.

III – VOTO

Do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 5, de 2002.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor –
Anto nio Car los Jú ni or – Ma ria do Car mo Alves –
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha –
Osmar Dias – Íris Re zen de – Wal deck Orné las –
Lú cio Alcân ta ra – José Edu ar do Du tra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. Com pe te à União:

....................................................................................
XIII – or ga ni zar e man ter o Po der Ju di ciá rio, o

Mi nis té rio Pú bli co e a De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os;
....................................................................................
....................................................................................

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

....................................................................................
XVII – 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 e dos
Ter ri tó ri os, bem como or ga ni za ção ad mi nis tra ti va
des tes;

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

....................................................................................
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;

....................................................................................
Art. 96. Com pe te pri va ti va men te:

....................................................................................
II – ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is

Su pe ri o res e aos Tri bu na is de Jus ti ça pro por ao Po der 
Le gis la ti vo res pec ti vo, ob ser va do o dis pos to no art.
169:

....................................................................................
(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 19, de 4-6-98:
”b) a cri a ção e a ex tin ção de car gos e a re mu ne -

ra ção dos seus ser vi ços au xi li a res e dos ju í zos que
lhes fo rem vin cu la dos, bem como a fi xa ção do sub sí -
dio de seus mem bros e dos ju í zes, in clu si ve dos tri bu -
na is in fe ri o res, onde hou ver, res sal va do o dis pos to no
art. 48, XV;

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe-

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

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 5, de 2002 (nº 2.309/2000, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, que ins ti tui Gra ti fi ca ção por
Exe cu ção de Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta
Ju di ciá rio – Ofi ci a is de Jus ti ça – Área Ju di ciá ria –
Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da dos do Qu a dro de
Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e
dos Ter ri tó ri os, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi-
ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de
re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

02168 Qu in ta-feira  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002240    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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 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 49, DE 2002

Alte ra o art. 897 da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho – CLT, apro va da
pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dis por so bre o agra vo de
ins tru men to na Jus ti ça do Tra ba lho e dá
ou tras pro vi den ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 897 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go rar com as se-
guin tes al te ra ções:

“Art. 897. ...............................................
..............................................................
§ 4º O agra vo de ins tru men to será aju i -

za do pe ran te o Ju í zo de pri me i ro grau, de li -
be ran do o Juiz quan to ao efe i to em que o
re ce be, e pro ce der-se-á a sua jun ta da aos
au tos prin ci pa is e ao seu re gu lar trâ mi te, in-
ti man do-se a par te ad ver sa para con tra mi -
nu tá-lo, que ren do.

§ 5º Na mes ma opor tu ni da de, in ti -
mar-se-á o mes mo ex ad ver so para con-
tra-ar ra zo ar o re cur so or di ná rio ou ou tro re-
cur so ob je to do agra vo ao qual foi ne ga do
se gui men to.

§ 6º Ou tor gar-se-á a opor tu ni da de
para ma ni fes ta ção do Juiz quan to à re for ma
ou ma nu ten ção da de ci são agra va da e, se
por oca sião do aju i za men to do agra vo o Juiz
en ten der pro ce den tes as ra zões do agra-
van te, po de rá de ime di a to re for mar a de ci -
são, pro ces san do en tão o re cur so ob je to do
agra vo.

§ 7º De cor ri do o pra zo para con tra mi -
nu ta ou con tra-ra zões e ma ni fes ta ção do Ju-
í zo ori gi ná rio, man ti da a de ci são, os au tos
su bi rão para o Tri bu nal ad quem, que au tu -
a rá e dis tri bu i rá o agra vo para jul ga men to.

§ 8º Jul ga do o agra vo, aguar dar-se-á o
trân si to em jul ga do des sa de ci são, re to man -
do-se en tão o trâ mi te re gu lar do re cur so or-
di ná rio ou dos re cur sos se hou ver mais de
um nos mes mos au tos, au tu an do-se e dis tri -
bu in do-se o re cur so para jul ga men to e de-

ter mi nan do-se o seu re to mo a ori gem, na hi-
pó te se de ter sido ne ga do pro vi men to ao
agra vo e ine xis tir ou tro re cur so nos au tos.
(NR)"

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

Jus ti fi ca ção

“Con si de ran do as cres cen tes con tro vér si as que
vêm sur gin do nos Órgãos ju ris di ci o na is ante o even-
tu al des com pas so e a fla gran te an ti no mia en tre as di-
ver sas nor mas ati nen tes ao pro ces sa men to do agra-
vo de ins tru men to na Jus ti ça do Tra ba lho e, ain da,
ten do em con ta a ne ces si da de de sim pli fi car e uni for -
mi zar pro ce di men tos, re du zir cus tos e agi li zar o cur so 
das ações, é pre ci so en con trar a me lhor e a mais ra ci -
o nal for ma de trâ mi te para o agra vo, es ti mu lan do os
que li ti gam pe ran te esta Jus ti ça Espe ci al a tri lhar o
ca mi nho e de mons tran do ser ele me lhor e mais van-
ta jo sos, até que le gis la ção mais es pe cí fi ca me lhor
dis ci pli ne e uni for mi ze os pro ce di men tos em co men -
to.” Assim ex pres sou-se a emi nen te Dra. Ague da Ma-
ria La vo ra to Pe re i ra, em de fe sa de mu dan ças na dis-
ci pli na do agra vo de ins tru men to na Jus ti ça do Tra ba -
lho. (“O Tra ba lho”, Fe ve re i ro 2001).

Na se qüên cia, a au to ra de fen de que os pres su -
pos tos atu a is para uti li za ção do Agra vo de Instru men -
to nos fa zem “cons ta tar que o pro ces sa men to do
agra vo nos pró pri os au tos (re ti do), e não em au tos
apar ta dos, é pro ce di men to que deve ser es ti mu la do
na Jus ti ça do Tra ba lho, a fim de evi tar, na lida fo ren se
tra ba lhis ta, o car re ar para os au tos do agra vo de ins-
tru men to por có pia re pro grá fi ca, au ten ti ca da, pra ti ca -
men te to das as pe ças dos au tos prin ci pa is, o que,
aliás, já vem ocor ren do”.

Com o ad ven to da Lei nº 9.139, de 1995, in tro -
du tó ria de sa lu tar e ino va do ra sis te má ti ca re cur sal, a
mes ma au to ra en ten de que “im põe-se re cep ci o nar e
aco lher essa nova es pé cie de agra vo de ins tru men to,
mis to de re cur so e man da do de se gu ran ça, tam bém
para o fim de ou tor gar efe i to sus pen si vo a al gu mas
de ci sões in ter lo cu tó ri as no âm bi to des ta Jus ti ça
Espe ci a li za da, até en tão ir re cor rí ve is”.

Em face dos es tu dos de sen vol vi dos pela au to ra
ci ta da, en ten de mos apre sen tar pro po si ção no sen ti -
do de mo di fi car a dis ci pli na do agra vo de ins tru men to.
Se gui mos as eta pas pro pos tas pela ilus tre es tu di o sa.
Com isso es pe ra-se que o agra vo na Jus ti ça do Tra-
ba lho seja pro ces sa do com mais eco no mia, fun ci o na -
li da de e ce le ri da de.

Des sa for ma, te re mos opor tu ni da de de ana li sar
uma pro po si ção fir ma da na ex pe riên cia prá ti ca dos
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ope ra do res do di re i to. Espe ra mos con tar com o apo io
de nos sos pa res du ran te a tra mi ta ção da ma té ria com
vis tas a apro vá-la, se pos sí vel com aper fe i ço a men to.

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2002. – Car-
los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943

Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

....................................................................................
Arti go 897. Cabe agra vo, no pra zo de 8 (oito)

dias:
a) de pe ti ção, das de ci sões do Juiz ou Pre si den -

te, nas exe cu ções;
b) de ins tru men to, dos des pa chos que de ne ga -

rem a in ter po si ção de re cur sos.
§ 1º O agra vo de pe ti ção só será re ce bi do quan-

do o agra van te de li mi tar, jus ti fi ca da men te, as ma té ri -
as e os va lo res im pug na dos, per mi ti da a exe cu ção
ime di a ta da par te re ma nes cen te até o fi nal, nos pró-
pri os au tos ou por car ta de sen ten ça.

§ 2º O agra vo de ins tru men to in ter pos to con tra o
des pa cho que não re ce ber agra vo de pe ti ção não
sus pen de a exe cu ção da sen ten ça.

§ 3º Na hi pó te se da alí nea a des te ar ti go, o agra-
vo será jul ga do pelo pró prio tri bu nal, pre si di do pela
au to ri da de re cor ri da, sal vo se se tra tar de de ci são de
Juiz do Tra ba lho de ia Instân cia ou de Juiz de Di re i to,
quan do o jul ga men to com pe ti rá a uma das Tur mas do
Tri bu nal Re gi o nal a que es ti ver su bor di na do o pro la tor 
da sen ten ça, ob ser va do o dis pos to no art. 679, a
quem este re me te rá as pe ças ne ces sá ri as para o
exa me da ma té ria con tro ver ti da, em au tos apar ta dos, 
ou nos pró pri os au tos, se ti ver sido de ter mi na da a ex-
tra ção de car ta de sen ten ça.

§ 4º Na hi pó te se da alí nea b des te ar ti go, o
agra vo será jul ga do pelo Tri bu nal que se ria com pe -
ten te para co nhe cer o re cur so cuja in ter po si ção foi
de ne ga da.

§ 5º Sob pena de não co nhe ci men to, as par tes
pro mo ve rão a for ma ção do ins tru men to do agra vo de
modo a pos si bi li tar, caso pro vi do, o ime di a to jul ga -
men to do re cur so de ne ga do, ins tru in do a pe ti ção de
in ter po si ção:

I – obri ga to ri a men te, com có pi as da de ci são
agra va da, da cer ti dão da res pec ti va in ti ma ção, das
pro cu ra ções ou tor ga das aos ad vo ga dos do agra van -
te e do agra va do, da pe ti ção ini ci al, da con tes ta ção,
da de ci são ori gi ná ria, da com pro va ção do de pó si to
re cur sal e do re co lhi men to das cus tas;

II – fa cul ta ti va men te, com ou tras pe ças que o
agra van te re pu tar úte is ao des lin de da ma té ria de mé-
ri to con tro ver ti da.

§ 6º O agra va do será in ti ma do para ofe re cer res-
pos ta ao agra vo e ao re cur so prin ci pal, ins tru in do-a
com as pe ças que con si de rar ne ces sá ri as ao jul ga -
men to de am bos os re cur sos.

§ 7º Pro vi do o agra vo, a Tur ma de li be ra rá so bre
o jul ga men to do re cur so prin ci pal, ob ser van do-se, se
for o caso, daí em di an te, o pro ce di men to re la ti vo a
esse re cur so.

§ 8º Qu an do o agra vo de pe ti ção ver sar ape nas
so bre as con tri bu i ções so ci a is, o juiz da exe cu ção de-
ter mi na rá a ex tra ção de có pi as das pe ças ne ces sá ri -
as, que se rão au tu a das em apar ta do, con for me dis-
põe o § 3º par te fi nal, e re me ti das à ins tân cia su pe ri or
para apre ci a ção, após con tra mi nu ta.

Arti go 897-A. Ca be rão em bar gos de de cla ra ção
da sen ten ça ou acór dão, no pra zo de cin co dias, de-
ven do seu jul ga men to ocor rer na pri me i ra au diên cia
ou ses são sub se qüen te a sua apre sen ta ção, re gis tra -
do na cer ti dão, ad mi ti do efe i to mo di fi ca ti vo da de ci -
são nos ca sos de omis são e con tra di ção no jul ga do e
ma ni fes to equí vo co no exa me dos pres su pos tos ex-
trín se cos do re cur so.

Pa rá gra fo úni co. Os er ros ma te ri a is po de rão ser
cor ri gí dos de ofí cio ou a re que ri men to de qual quer
das par tes.
....................................................................................

LEI Nº 9.139, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973, que ins ti tui o
Có di go de Pro ces so Ci vil, que tra tam do
agra vo de ins tru men to.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 2002

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
de vo lu ção de ta xas de ins cri ção em con-
cur sos pú bli cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Se rão de vol vi dos aos can di da tos os va lo -

res re co lhi dos a tí tu lo de taxa de ins cri ção, nos ca sos
de anu la ção ou não-con clu são dos con cur sos pú bli -
cos pro mo vi dos pela Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta e
in di re ta de qual quer dos Po de res da União, dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.
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Art. 2º A de vo lu ção de ve rá ser fe i ta den tro do
pra zo má xi mo de trin ta dias a con tar da anu la ção ou
re vo ga ção do con cur so.

Art. 3º A não efe ti va ção da de vo lu ção no pra zo
aci ma cons ti tu i rá ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va,
nos ter mos do in ci so II do art. 11 da Lei nº 8.429, de
2 de ju nho de 1992, e su je i ta rá os res pon sá ve is às
pe nas pre vis tas no in ci so III do art. 12 da mes ma lei.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei que ora sub me to à apre ci a ção
dos emi nen tes Pa res nes ta Casa visa a co i bir even-
tu a is abu sos que pos sam de cor rer da anu la ção ou
não con clu são de con cur sos pú bli cos re a li za dos
pela ad mi nis tra ção pú bli ca nas três es fe ras de go-
ver no, as se gu ran do aos par ti ci pan tes ins cri tos a de-
vo lu ção de va lo res pa gos a tí tu lo de taxa de ins cri -
ção.

É sa bi do que nas re la ções con tra tu a is, se jam
elas co mer ci a is ou ins ti tu ci o na is, o não cum pri men to 
do acor da do por uma das par tes im pli ca con se qüên -
ci as ci vis que vão des de o res sar ci men to de va lo res
já pa gos até ação de per das e da nos, pe los trans tor -
nos ca u sa dos pelo não cum pri men to da aven ça.

Via de re gra, con cur sos pú bli cos atra em gran-
de nú me ro de in te res sa dos, de vi do, em gran de par-
te, ao de li ca do mo men to de re tra ção do mer ca do de
tra ba lho. Os que acor rem a esse tipo de even to le-
vam con si go a es pe ran ça de dias me lho res, se es-
me ran do na pre pa ra ção vi san do ao su ces so no cer-
ta me e a con se qüen te con tra ta ção ou no me a ção.

Assim, a anu la ção ou não con clu são de con-
cur so pú bli co, a qual quer pre tex to, é sem pre frus-
tran te para os que de po si tam sua es pe ran ça nes sa
mo da li da de de mo crá ti ca de aces so a car gos e em-
pre gos pú bli cos, de ven do por isso, no mí ni mo, me re -
cer a con si de ra ção de re ce ber a de vo lu ção dos va-
lo res pa gos.

Como a pres cri ção da obri ga ção sem a cor res -
pon den te san ção pelo des cum pri men to re sul ta ria
inó cua, pro põe-se o en qua dra men to do ilí ci to em um
dos ti pos da Lei de Impro bi da de Admi nis tra ti va (art.
11, II), com pre vi são da cor res pon den te san ção ci vil
(art. 12, III), sem pre ju í zo das san ções ad mi nis tra ti -
vas ca bí ve is.

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2002. –
Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri -
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man-
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun-
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

Atu a li za em 25-10-01
MPV 2225-45, DE 4-9-01

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. 11. Cons ti tui ato de im pro bi da de ad mi nis tra -
ti va que aten ta con tra os prin cí pi os da ad mi nis tra ção
pú bli ca qual quer ação ou omis são que vi o le os de ve -
res de ho nes ti da de, im par ci a li da de, le ga li da de, e le al -
da de às ins ti tu i ções, e no ta da men te:

I – pra ti car ato vi san do fim pro i bi do em lei ou re-
gu la men to ou di ver so da que le pre vis to, na re gra de
com pe tên cia;

II – re tar dar ou de i xar de pra ti car, in de vi da men -
te, ato de ofí cio;

III – re ve lar fato ou cir cuns tân cia de que tem
ciên cia em ra zão das atri bu i ções e que deva per ma -
ne cer em se gre do;

IV – ne gar pu bli ci da de aos atos ofi ci a is;
V – frus trar a li ci tu de de con cur so pú bli co;
VI – de i xar de pres tar con tas quan do es te ja obri-

ga do a fazê-lo;
VII – re ve lar ou per mi tir que che gue ao co nhe ci -

men to de ter ce i ro, an tes da res pec ti va di vul ga ção ofi-
ci al, teor de me di da po lí ti ca ou eco nô mi ca ca paz de
afe tar o pre ço de mer ca do ria, bem ou ser vi ço.

Art. 12. Inde pen den te men te das san ções pe na -
is, ci vis e ad mi nis tra ti vas, pre vis tas na le gis la ção es-
pe cí fi ca, está o res pon sá vel pelo ato de im pro bi da de
su je i to às se guin tes co mi na ções:

I – hi pó te se do art. 9º per da dos bens ou va lo res
acres ci dos ili ci ta men te ao pa tri mô nio, res sar ci men to
in te gral do dano, quan do hou ver, per da da fun ção pú-
bli ca, sus pen são dos di re i tos po lí ti cos de oito a dez
anos, pa ga men to de mul ta ci vil de até três ve zes o va-
lor do acrés ci mo pa tri mo ni al e pro i bi ção de con tra tar
com o Po der Pú bli co ou re ce ber be ne fí ci os ou in cen ti -
vos fis ca is ou cre di tí ci os, di re ta ou in di re ta men te, ain-
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da que por in ter mé dio de pes soa ju rí di ca da qual seja
só cio ma jo ri tá rio, pelo pra zo de dez anos;

II – na hi pó te se do art. 10, res sar ci men to in te -
gral do dano, per da dos bens ou va lo res acres ci dos ili-
ci ta men te ao pa tri mô nio, se con cor rer esta cir cuns -
tân cia, per da da fun ção pú bli ca, sus pen são dos di re i -
tos po lí ti cos de cin co a oito anos, pa ga men to de mul ta 
ci vil de até duas ve zes o va lor do dano e pro i bi ção de
con tra tar com o Po der Pú bli co ou re ce ber be ne fí ci os
ou in cen ti vos fis ca is ou cre di tí ci os, di re ta ou in di re ta -
men te, ain da que por in ter mé dio de pes soa ju rí di ca
da qual seja só cio ma jo ri tá rio, pelo pra zo de cin co
anos;

III – na hi pó te se do art. 11, res sar ci men to in te gral
do dano, se hou ver, per da da fun ção pú bli ca, sus pen -
são dos di re i tos po lí ti cos de três a cin co anos, pa ga -
men to de mul ta ci vil de até cem ve zes o va lor da re mu -
ne ra ção per ce bi da pelo agen te e pro i bi ção de con tra tar
com o Po der Pú bli co ou re ce ber be ne fí ci os ou in cen ti -
vos fis ca is ou cre di tí ci os, di re ta ou in di re ta men te, ain da
que por in ter mé dio de pes soa ju rí di ca da qual seja só cio 
ma jo ri tá rio, pelo pra zo de três anos.

Pa rá gra fo úni co. Na fi xa ção das pe nas pre vis tas
nes ta lei o juiz le va rá em con ta a ex ten são do dano
ca u sa do, as sim como o pro ve i to pa tri mo ni al ob ti do
pelo agen te.

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

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

O SR. PRESIDENTE (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.

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 69, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, voto de apla u so pe los 22º
ani ver sá rio do jor nal Diá rio da Ma nhã, de Go iâ nia,
Esta do de Go iás.

Jus ti fi ca ção

A his tó ria do Diá rio da Ma nhã con fun de-se com
a luta in can sá vel do seu fun da dor, jor na lis ta Ba tis ta
Cus tó dio, em prol da li ber da de de im pren sa, da edu-
ca ção de mo crá ti ca de ci da da nia, da jus ti ça so ci al, do
for ta le ci men to da eco no mia e das ins ti tu i ções go i a nas.

A vi são de um jor na lis mo di nâ mi co, co ra jo so, ar-
ro ja do e com pro me ti do ape nas em di zer a ver da de ao
le i tor se re fle te nas inú me ras con quis tas do pi o ne i ris -
mo de Ba tis ta Cus tó dio e sua equi pe do DM.

Aliás, tan to pi o ne i ris mo e re per cus são po pu lar
cus ta ram caro aos pro fis si o na is do jor nal. Em 1984, já
nos es ter to res da di ta du ra mi li tar, au to ri da des in con -
for ma das com sua vi gi lan te e im pla cá vel co ber tu ra
dos três po de res de sen ca de a ram uma cam pa nha de
in ti mi da ção que re don dou no fe cha men to do jor nal.
Mes mo de por tas la cra das, ele con ti nu a ria cir cu lan do
por mais sete me ses sob o ti tu lo de Edi ção Extra.

Fe liz men te, como quem ca mi nha com o povo
nun ca está so zi nho, o DM en con trou na fi de li da de e
na so li da ri e da de dos seus le i to res de to das as clas-
ses, ra ças, ide o lo gi as e cre dos o ca mi nho de seu re-
er gui men to e re in ven ção. Foi re i na u gu ra do em 10 de
ou tu bro de 1986. E des de en tão per ma ne ce iden ti fi -
ca do com os va lo res e prin cí pi os que pre si di ram à
sua fun da ção, con so li dan do-se, a cada dia que pas-
sa, como re fe rên cia de qua li da de in for ma ti va, ex ce -
lên cia grá fi ca de dig ni da de edi to ri al para a im pren sa
go i a na e bra si le i ra.

Por es sas e por to das as de ma is ra zões que a
in te li gên cia e o co ra ção dos le i to res do DM co nhe -
cem, peço aos ilus tres pa res a apro va ção des te re-
que ri men to.

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2002. – Ma u -
ro Mi ran da – Ma gui to Vi le la – Iris Re zen de.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nos ter-
mos do art. 222 do Re gi men to Inter no, o re que ri men -
to será des pa cha do à Co mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 va la can ti.

É lido o se guin te:

Of 029/02

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co, nos ter mos re gi men ta is, o De pu ta do

Edu ar do Cam pos (PSB), em subs ti tu i ção ao De pu ta -
do Gon za ga Pa tri o ta (PSB), como mem bro su plen te
da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to – ”Rou-
bo de Car gas“ – Car gas.

De pu ta do Ha rol do Lima, Lí der do blo co
PCdoB, PSB.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será
fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo-
tou-se, on tem, o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re-
gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur -
so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to 
de Lei do Se na do nº 236, de 2001, de au to ria do Se-
na dor Ri car do San tos, que al te ra dis po si ti vo da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce
as Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va 
pela Co mis são de Edu ca ção, a ma té ria vai à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da
Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, os par ti dos que acom pa nham o
Go ver no, in clu si ve ou tros, cons ta ta da a di fi cul da de de
quo rum, pre ten dem man ter a sua obs tru ção.

Des sa for ma, in for mo, des de logo, a V. Exª, no
sen ti do de adi an tar os tra ba lhos e, evi den te men te,
con ti nu ar com os ou tros seg men tos da ses são, a nos-
sa ra zão, que é a já es bo ça da: a de que, ten do em vis-
ta a di fi cul da de da vo ta ção da ques tão da CPMF na
Câ ma ra dos De pu ta dos, nós – o Bra sil, o País, a ar re -
ca da ção – não po de mos cor rer o ris co de apro var,
aqui, uma me di da pro vi só ria even tu al men te com
emen das, a qual, vol tan do para a Câ ma ra, co lo -
car-se-á com pri o ri da de, atra san do ain da mais a vo-
ta ção des se pro je to. Por isso, co mu ni co a V. Exª a dis-
po si ção de ma nu ten ção, a fim de que pos sa mos ace-
le rar os tra ba lhos, des de que V. Exª cons ta te a ine xis -
tên cia de quo rum para tal.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con si -

de ran do que os par ti dos que com põem a ma i o ria no
Se na do Fe de ral con ti nu am em obs tru ção, se gun do a
pa la vra do Lí der do Go ver no, hoje não se re a li za rá a
Ordem do Dia.

É a se guin te a Ordem do Dia cuja apre ci a ção
fica adi a da:

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei

nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -

ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de
ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.
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– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com
o art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al-
te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 28, de 2002 –
art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 29, de 2002 –
art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu -
ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de

Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re cer
nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za 
a União a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex-
ter no, a ser ce le bra da en tre o Ban co Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o “Ja-
pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor 
equi va len te a até tre zen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de
2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que tra ta a
Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo ta -
ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí-
de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.
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– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, 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 Trans con ti nen tal 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
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

– 11 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de

2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº
1.441/2001, na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car-
go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de-
cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

– 12 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 13 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 99, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, 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 12, de 2000, e 14, 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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
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acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, 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 3, de 2000, e 14, 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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, 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 3 e 12, 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 14, de

2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 17 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten-
do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL,
PTB e PSB.

– 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL,
PTB e PSB.
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– 19 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so-
li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001,
de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

– 20 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, 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 27, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi -
en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de ori-
gem), que es ta be le ce nor mas para o uso mé di co das
pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS
(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 on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 22 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de ori-
gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra 
do Mer co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de 2001, 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 Gil ber to Mes tri nho.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

– 23 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, com a re da ção dada pela Lei nº 9.981, de 14 de
ju lho de 2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de
23 de agos to de 2001. (Lei Pelé).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 24 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va con-
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens (Te le vi são) na ci da de de São José do Rio Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.
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– 25 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre-
si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 26 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 27 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer-

nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

– 28 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e
Assis tên cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emi lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de-
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos Lí de res
do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e PSB.

– 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal-
da ner.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
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con ces são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pin-
da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção
dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB
e PSB.

– 31 –

REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
688, de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta em
con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 252, de
1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos já se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL, PTB e
PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nes sas
con di ções, vol ta mos à lis ta de ora do res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy pela Li de -
ran ça do Blo co de Opo si ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, Srªs e Srs. Se na -
do res, no pró xi mo do min go, dia 17 de mar ço, ha ve rá
para o Par ti do dos Tra ba lha do res e para o Bra sil a re-
a li za ção de uma ver da de i ra fes ta de mo crá ti ca. Pela
pri me i ra vez na His tó ria do Bra sil, um par ti do po lí ti co
pro por ci o na rá a to dos os seus fi li a dos a pos si bi li da de
de es co lher o seu can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, ha ven do duas al ter na ti vas: Luiz Iná cio Lula da
Sil va, que é o nos so Pre si den te de Hon ra, e este Se-
na dor que vos fala, Edu ar do Su plicy.

Sr. Pre si den te, tam bém gos ta ría mos de ver
essa prá ti ca no âm bi to dos ou tros par ti dos. Inclu si ve,
já vi nha sa u dan do o PMDB, que tam bém es ta va por
re a li zar a sua pré via no pró xi mo dia 17 de mar ço.

Nes se sen ti do, gos ta ria que o PMDB con vi das se to-
dos os seus fi li a dos, que, se gun do o Se na dor Pe dro
Si mon, se ri am em nú me ro de seis mi lhões, para ele-
ge rem seu can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Ini-
ci al men te, ha via fi ca do pre o cu pa do por que só 3,9 mil
fi li a dos vo ta ri am; de po is, esse nú me ro su biu para 15
mil. As no tí ci as de hoje, no en tan to, a se rem con fir ma -
das pelo Se na dor Pe dro Si mon, in for mam-nos que
não ha ve rá mais a pré via.

O Par ti do dos Tra ba lha do res, por meio do jor nal
do Di re tó rio Na ci o nal do PT, o PT No tí ci as, de 23 de
fe ve re i ro a 10 de mar ço, pu bli ca os ar ti gos dos dois
pré-can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca: Luiz Iná-
cio Lula da Sil va e Edu ar do Su plicy. Assim, até para
que meu pro nun ci a men to seja o mais isen to pos sí vel, 
gos ta ria de ler tan to o ar ti go de Lula quan to o meu.

Em pri me i ro lu gar, le rei o ar ti go de Lula,
pré-can di da to à Pre si dên cia:

Qu e ri dos com pa nhe i ros e com pa nhe i ras,
Em 17 de mar ço os pe tis tas em todo o País de ci -

di rão li vre men te, pelo voto di re to e se cre to, qual deve
ser o can di da to do Par ti do à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca.

Des sa for ma, o nos so Par ti do dá mais uma de-
mons tra ção prá ti ca do seu pro fun do com pro mis so
com a de mo cra cia e a par ti ci pa ção po pu lar.

Ve jam só a di fe ren ça, en quan to os par ti dos con-
ser va do res ex clu em suas ba ses de to das as de ci sões 
im por tan tes, o PT, fiel à sua tra di ção li ber tá ria, ha ven -
do mais de um pré-can di da to re gu lar men te ins cri to,
con vo ca seus fi li a dos e fi li a das a es co lhe rem di re ta -
men te aque le que deve ser o por ta-voz do nos so pro-
je to co le ti vo na de ci si va dis pu ta de ou tu bro pró xi mo.

O com pa nhe i ro Edu ar do Su plicy está ins cri to
nas pré vi as, e o Di re tó rio Na ci o nal ins cre veu o meu
nome.

Seja qual for o re sul ta do des sa am pla con sul ta
de mo crá ti ca, ele será, com cer te za, aca ta do por to-
dos, e o can di da to es co lhi do con ta rá com o ple no en-
tu si as mo do con jun to dos pe tis tas na cam pa nha.

O pro gra ma do can di da to que a base es co lher
será o pro gra ma do par ti do, cu jas prin ci pa is di re tri zes
fo ram de mo cra ti ca men te apro va das em nos so úl ti mo
Encon tro Na ci o nal, a par tir de do cu men to ela bo ra do
pelo ines que cí vel com pa nhe i ro Cel so Da ni el.

Os mé ri tos do meu com pa nhe i ro e ami go Su-
plicy são do co nhe ci men to de to dos. Tra ta-se de uma
gran de pes soa hu ma na e de um no tá vel lí der po lí ti co.
Se a base do nos so par ti do con si de rar que ele é o
can di da to mais ade qua do, se rei o seu mais de di ca do
e in can sá vel apo i a dor, o seu apo i a dor nú me ro 1.
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Qu an to à mi nha pos sí vel can di da tu ra, que cada
mi li tan te do PT ana li se com ab so lu ta li ber da de e sem
ne nhum cons tran gi men to se ela pode ou não ser útil
ao nos so pro je to co le ti vo de trans for ma ção so ci al.
Seja como can di da to, seja como sim ples mi li tan te,
meu en ga ja men to na cam pa nha será to tal.

Como to dos sa bem, de cla rei – e re a fir mo com
ple na con vic ção – que ”não mo ve ria nem mo ve rei
uma pa lha para dis pu tar con tra o com pa nhe i ro Su-
plicy a in di ca ção de can di da to a Pre si den te“. Nada
me se pa ra de Su plicy; tudo nos une. Não há ra zão
para qual quer con fron to ar ti fi ci al en tre nós dois, já
que te mos com ba ti do, lado a lado, om bro a om bro, há
mais de 25 anos, em de fe sa de um Bra sil so be ra no e
so ci al men te jus to. Uma dis pu ta ar ti fi ci al en tre Su plicy
e Lula só be ne fi ci a ria os ad ver sá ri os do PT e do nos-
so pro je to de mo crá ti co-po pu lar para o país. Não há
nem ha ve rá essa dis pu ta. O que há são op ções que a
base tem todo o di re i to de ava li ar, com to tal in de pen -
dên cia e au to no mia, es co lhen do aque la que jul gar
mais ade qua da. 

Que esta pré via de mo crá ti ca, além de ga ran tir a
cada fi li a do e fi li a da que, no re ces so de sua cons ciên -
cia, de ci da quem deve ser o nos so can di da to, seja
tam bém um mo men to de or gu lho pe tis ta, de re a fir -
ma ção do nos so par ti do, tão du ra men te ata ca do no
úl ti mo pe río do pela di re i ta e pela im pren sa con ser va -
do ra, tão du ra men te atin gi do pela vi o lên cia as sas si na 
do cri me or ga ni za do. 

Mais do que um voto nes te ou na que le pré-can-
di da to, que a pré via seja um voto nes te par ti do do
qual tan to nos or gu lha mos, ao qual de di ca mos boa
par te de nos sas vi das, e que será, cada vez mais, um
ins tru men to de li ber ta ção dos opri mi dos e de cons tru -
ção de uma so ci e da de ver da de i ra men te so li dá ria. 

Um gran de abra ço do Lula.“
Essas são as pa la vras do Pre si den te de Hon ra

do PT, Luiz Iná cio Lula da Sil va. 
Ago ra, se me per mi tem, pas so a ler o meu ar ti -

go, tam bém igual men te bre ve: 
O PT sur giu para de mo cra ti zar o Bra sil. 
Acre di to no Bra sil. Acre di to pro fun da men te na

de mo cra cia. Lem bro bem que, em fe ve re i ro de 1980,
fi quei mu i to fe liz em ser um dos fun da do res do Par ti do 
dos Tra ba lha do res. Con ti nuo sen tin do a mes ma co i -
sa.

Sou pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca.
A pré via de 17 de mar ço é a con fir ma ção do avan ço
que o PT re pre sen ta no ce ná rio po lí ti co bra si le i ro. Ela
é um ins tru men to de aper fe i ço a men to das ins ti tu i -
ções de mo crá ti cas. Pela pri me i ra vez na nos sa his tó -

ria, um par ti do tem a co ra gem de abrir para to dos os
seus fi li a dos a pos si bi li da de de es co lher seu can di da -
to. So mos mais de 800 mil fi li a dos. Pro mo ver uma dis-
cus são tão am pla e com pos si bi li da de de voto é dar
um gran de pas so rumo a um fu tu ro me lhor. 

Can di da tei-me à Pre si dên cia por que te nho pro-
pos tas para o nos so país. E de to das a fun da men tal é
a ins ti tu i ção de uma Ren da Bá si ca ou Ren da de Ci da -
da nia. Te nho cer te za de que, ao lon go do man da to
pre si den ci al de 2003 a 2006, será pos sí vel co lo car
em prá ti ca esse e ou tros ins tru men tos de po lí ti ca eco-
nô mi ca que fa rão do Bra sil uma so ci e da de mais jus ta
e ci vi li za da. Move-me a mes ma bus ca de quan do fun-
da mos o Par ti do: a bus ca da éti ca, da jus ti ça, da igual-
da de, da so li da ri e da de, da fra ter ni da de, da li ber da de
e do in te res se co le ti vo. Con tu do, o mais im por tan te,
para mim, é sa ber que, seja qual for o re sul ta do das
pré vi as, o par ti do sa be rá im ple men tar as idéi as nas
qua is eu tan to acre di to.

Te nho cer te za de que, no pró xi mo man da to,
será pos sí vel a to dos os bra si le i ros e aos re si den tes
aqui há mais de cin co anos par ti lha rem da ri que za da
Na ção por meio de uma ren da, mes mo que mo des ta,
su fi ci en te para su prir as ne ces si da des vi ta is de cada
um. Esta re mos, as sim, trans for man do ra di cal men te o
tris te qua dro da so ci e da de bra si le i ra em que, dos que
170 mi lhões que so mos, cer ca de 32% vi vem com
me nos cin co re a is por dia e es tão aba i xo da li nha de
po bre za, e 12,5% se quer têm isso, vi ven do com me-
nos de R$2 por dia, em con di ções de to tal in di gên cia.
Para mim, não se tra ta de sim ples nú me ros. Por trás
de les exis tem 55 mi lhões de se res hu ma nos que me-
re cem dig ni da de. Num País com um dos ma i o res e
mais ver go nho sos ín di ces de con cen tra ção de ren da
do mun do, dis tri bu ir par te da ren da na ci o nal igual-
men te a to dos con tri bu i rá para a re a li za ção da jus ti ça
e a ga ran tia do di re i to à vida, va lo res pe los qua is o PT
tan to tem lu ta do. Mais jus to será, ain da, quan do, com
uma re for ma tri bu tá ria, os que ti ve rem mais con tri bu i -
rão pro por ci o nal men te mais.

Acre di to que po de re mos fa zer uma Re for ma
Agrá ria mais rá pi da e jus ta, não ape nas com o as sen -
ta men to de um nú me ro ma i or de fa mí li as no cam po,
mas ao mes mo tem po im plan tan do uma po lí ti ca agrí-
co la que nos per mi ta pro du zir mais e me lhor, as se gu -
ran do a to dos o di re i to sa gra do à ali men ta ção.

Mais de 80% da nos sa po pu la ção vive nas gran-
des ci da des e ca pi ta is, e será pre ci so cri ar po lí ti cas
de de sen vol vi men to ur ba no e re gi o nal, le van do em
con ta a pro te ção ao meio am bi en te. Ou tro fa tor fun-
da men tal: 96% das em pre sas na ci o na is são pe que -
nas e mi cros, e é pre ci so as se gu rar a elas o cré di to
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ne ces sá rio para que pos sam con ti nu ar a pro du zir, já
que são ge ra do ras de bens e em pre gos. O se tor cul-
tu ral, fun da men tal para nós, será tam bém um gran de
be ne fi ciá rio de um sis te ma mais jus to, já que a cul tu ra 
é uma ex pres são que se aper fe i çoa pela co o pe ra ção
en tre os in di ví du os na so ci e da de.

Pen so ser pos sí vel di a lo gar com os cre do res da
dí vi da in ter na e ex ter na, a quem fo ram pa gos, ape nas 
de ju ros, R$86,5 bi lhões e R$69,6 bi lhões, res pec ti va -
men te, nos anos de 1999 e 2000. Qu an to mais for as-
se gu ra do o di re i to de to dos à ci da da nia, ma i or pos si -
bi li da de te re mos de pro por um flu xo de pa ga men to
com pa tí vel com os in te res ses da Na ção.

Em po lí ti ca ex ter na, será fun da men tal ma i or in-
te gra ção com os nos sos vi zi nhos da Amé ri ca La ti na,
prin ci pal men te os que for mam o Mer co sul, mas tam-
bém com ou tros par ce i ros que, como nós, pre ci sam
fa zer tro cas para ga ran tir o seu de sen vol vi men to. 

Pre ci sa mos es tar aler tas às ten ta ti vas dos Esta-
dos Uni dos de im plan ta rem a Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas (Alca) de ma ne i ra pre ju di ci al ao de sen -
vol vi men to da nos sa na ção. É pre ci so que a in te gra -
ção das eco no mi as se dê an tes do pon to de vis ta dos
se res hu ma nos do que do pon to de vis ta dos pro pri e -
tá ri os do ca pi tal, e que se te nha sem pre como ob je ti -
vo ma i or a paz mun di al. 

É da ma i or im por tân cia que to dos os fi li a dos do
Par ti do com pa re çam aos seus di re tó ri os re gi o na is e
vo tem. É meu com pro mis so, em caso de Lula ser vi to -
ri o so, de di car-me com todo o afin co para sua vi tó ria
em 6 de ou tu bro. Te nho, en tre tan to, a con vic ção de
que, se os mi li tan tes do par ti do me es co lhe rem como
can di da to, se rão imen sas as nos sas pos si bi li da des
de ven cer e hon rar a con fi an ça do povo bra si le i ro.“

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT –SP) –
Com mu i ta hon ra, ouço o Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (Blo co/PT –SP) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, fe li ci to V. Exª pela lon ga ca mi nha da
que vem per cor ren do. Alguns acham que é es tra nho
V. Exª se apre sen tar em con tra po si ção a um mito, que
se cha ma Lula. De cer ta for ma, diz-se que a união do
PT exis te em fun ção do Lula, por que, se não fos se
ele, os di ver sos gru pos que cons ti tu em o Par ti do ter-
mi na ri am não se en ten den do. O Lula é o meio ca mi -
nho. Di zem os mais mal va dos que o Lula é o can di da -
to por que há uma ala do PT que não quer ir para o go-
ver no, que acha que, se for para o go ver no, os com-
pro mis sos e a ide o lo gia te ri am que fi car de lado para
le var o Bra sil adi an te. Então, o Lula se ria o can di da to

para não ga nhar as ele i ções e, des sa for ma, man ter
os com pro mis sos e as idéi as do Par ti do. Em meio a
isso que de cer ta for ma acon te ce, V. Exª se apre sen ta 
can di da to. E não fo ram mu i tos os que iro ni za ram, que
co bra ram de V. Exª uma ou tra ati tu de, que es tra nha -
ram sua can di da tu ra. Mas V. Exª man te ve sua po si -
ção, e já es ta mos às vés pe ras de uma con ven ção.
Não im por ta o re sul ta do. Acre di to que o Lula é quem
vai ga nhar, per doe-me a sin ce ri da de, mas isso não é
o mais im por tan te. O mais im por tan te é que, por sua
ca u sa, Lula e V. Exª da rão um exem plo para o Bra sil.
É o Par ti do que vai de ba ter com seus fi li a dos, que po-
de rão es co lher, dis cu tir qual o can di da to que que rem
e como o que rem. Esse é um gran de Par ti do. Per mi tiu
V. Exª que, em vez da ho mo lo ga ção de um per ma nen -
te can di da to, hou ves se ou tro. Ago ra, não. Pode até
ser ele o can di da to, mas o será com o di re i to sa cros -
san to de as ba ses de ci di rem. É fá cil V. Exª en ten der a
ale gria com que eu o vejo na tri bu na e o res pe i to com
o qual eu en ca ro a pré via do PT no do min go. Vai ser
no mes mo dia da nos sa, que foi mar ca da pri me i ro. O
PT nos co pi ou. O PMDB mar cou para o dia 17 de mar-
ço, e o PT veio atrás.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT –SP) –
Por ca u sa dos even tos tris tes do fa le ci men to do Pre-
fe i to Cel so Da ni el, ti ve mos de adi ar de 3 de mar ço
para 17 de mar ço.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB –RS) – Só que o
PMDB man te ve uma con ven ção que foi mar ca da
para dis cu tir se o quo rum de ve ria ser 20% ou 50%.
Nes sa con ven ção, que foi um ve ló rio, na qual nin-
guém se ma ni fes tou, de re pen te de ram um gol pe e
anu la ram a pré via. Não te re mos essa pré via. Os nos-
sos lí de res, que são uma ver da de i ra le gião es tran ge i -
ra, a co me çar pelo Lí der do PMDB no Se na do, a ser-
vi ço de ou tras ca u sas, es tão atra i ço an do o PMDB e
ten tan do, de to das as for mas, im pe dir que o Par ti do
te nha uma can di da tu ra pró pria. Por isso Ita mar Fran-
co e eu nos uni mos. Po día mos ter ten ta do anu lar a
Con ven ção – e ela é fa cil men te anu lá vel –, mas nós
não te ría mos mais con di ções de or ga ni zar os Lí de res 
do PMDB, que não re ce be ram uma cir cu lar, um avi so 
do PMDB de que ha ve ria uma pré via no dia 17.
Então, re sol ve mos re co nhe cer a der ro ta das pré vi as 
e ca mi nhar para uma con ven ção com a ten ta ti va de
uma can di da tu ra pró pria. Fi cam dois exem plos: um,
de um Par ti do que sou be ter o es pí ri to de mo crá ti co,
que luta para se man ter e se con so li dar; e ou tro, de
um Par ti do que tem his tó ria, tra di ção, bi o gra fia e que,
la men ta vel men te, não tem co man do. Meus cum pri -
men tos a V. Exª, o gran de res pon sá vel pela pré via
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que se re a li za rá no do min go. Ga nhan do ou per den -
do, não im por ta, V. Exª faz com que o seu Par ti do dê
uma aula de de mo cra cia a todo o Bra sil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Eu agra de ço as pa la vras e os cum pri men tos de V. Exª
so bre tu do ao Par ti do dos Tra ba lha do res, Se na dor Pe-
dro Si mon. Eu tam bém te ria gos ta do mu i to de ver o
PMDB re a li zar a pré via e vi nha sa u dan do a re a li za -
ção das duas pré vi as no dia 17, a do PT e a do PMDB.
V. Exª tam bém es ta va hon ran do o seu Par ti do e o seu
man da to ao se co lo car como um pré-can di da to. Ago-
ra, V. Exª nos in for ma que a de ci são fi cou para a con-
ven ção. De se jo êxi to a V. Exª e ao Go ver na dor Ita mar
Fran co na luta pelo aper fe i ço a men to das ins ti tu i ções
de mo crá ti cas e para que o seu par ti do, o PMDB, es te -
ja lado a lado co nos co. Esti ve mos jun tos na luta pe las
”Di re tas Já“, pela ”Éti ca na Po lí ti ca“, e sabe V. Exª o
quan to de afi ni da de te mos nas ba ta lhas aqui tra va das 
con jun ta men te.

V. Exª ain da é tes te mu nha de ou tra co i sa mu i to im-
por tan te. No Rio Gran de do Sul, onde o PT re a li za pré vi -
as para a es co lha não ape nas do can di da to à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca, mas tam bém do can di da to ao Go ver -
no do Esta do. Os gran des com pa nhe i ros Tar so Gen ro e
Olí vio Du tra, am bos ex tra or di ná ri as fi gu ras do nos so
Par ti do, es tão dis pu tan do e con cla man do to dos os nos-
sos fi li a dos a com pa re ce rem ao even to, para es co lhe -
rem Lula ou Su plicy e Tar so ou Olí vio. Isso tam bém é
par te des ta gran de fes ta de mo crá ti ca.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Sem Par ti do – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Edu-
ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Sem Par ti do – RJ) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, par ti ci po do dis cur so de
V. Exª com mu i ta sa tis fa ção e ale gria, para di zer o
que já afir mou o Se na dor Pe dro Si mon e o que pen-
sa mos nós to dos. O PT dá um exem plo aos de ma is
Par ti dos bra si le i ros do que seja um par ti do es sen ci al, 
vis ce ral e in trin se ca men te de mo crá ti co; do que seja
de mo cra cia, trans pa rên cia, li su ra num pro ces so po lí -
ti co. A pré via do PT, que há de ser um mar co his tó ri -
co no nos so pro ces so de aper fe i ço a men to de mo crá ti -
co, deve-se, sim, à per ti ná cia de V. Exª em so li ci tar
essa exi gên cia. Não fos se essa per se ve ran ça, pro va -
vel men te o Par ti do ado ta ria a can di da tu ra do Lula,
que já, en fim, tem his tó ria, bi o gra fia e su fi ci en te apo io
in ter no para isso. A per ti ná cia e a per sis tên cia têm um
ca rá ter que sa be mos qual é. Não é o ca rá ter da am bi-
ção, mas é o ca rá ter do aper fe i ço a men to, da exi gên -

cia de que o Par ti do se aper fe i çoe de mo crá ti ca, éti ca
e co e ren te men te com os seus prin cí pi os. Sa be mos
que foi esse sen ti men to que ani mou V. Exª nes sa per-
sis tên cia. O Par ti do dará esse exem plo. Por isso, o PT
vai, cada vez mais, ga nhan do con fi an ça da po pu la ção 
bra si le i ra, exa ta men te por esse pro ce di men to de na tu -
re za éti ca. E, por ser o Par ti do que tem ma i or es tru tu -
ra e ma i or apo io na opi nião pú bli ca na ci o nal, é o Par ti -
do cujo can di da to deve ser o can di da to de uni da de
das for ças cha ma das de es quer da do País, das for ças 
de Opo si ção e das for ças que que rem mu dar, efe ti -
va men te, o mo de lo eco nô mi co ne o li be ral im plan ta do 
ao lon go da dé ca da de no ven ta e que tan tos ma les
ca u sou ao nos so País. Ago ra, peço li cen ça para di-
zer um pou co mais além do que dis se. Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª po de rá não ga nhar essa
pré via, mas com cer te za será o por ta dor do Pro je to
Ren da Ci da dã, que tem de fen di do nes ta Casa tam-
bém com essa mes ma per ti ná cia, com essa mes ma
per sis tên cia, mo vi do pelo mes mo sen ti men to, que é
o sen ti men to da von ta de do aper fe i ço a men to éti co,
mo ral. Estou con ven ci do de que V. Exª será o por ta -
dor des se pro je to e de que ele será im plan ta do no País.
De po is de mu i to es cu tar V. Exª e de mu i to me di tar, es-
tou con ven ci do de que hoje ele é o pro je to mais im por -
tan te do Bra sil, ca paz de efe ti va men te pro du zir uma
dis tri bu i ção de ren da e ri que za nes te País. Por meio do
pro ces so tra di ci o nal dos sa lá ri os dos tra ba lha do res e
da or ga ni za ção dos tra ba lha do res, no qua dro con jun tu -
ral mun di al em que es ta mos, em que o ca pi tal es ma -
gou o tra ba lho e as or ga ni za ções sin di ca is es tão
acu a das em re cur sos, sem con di ções de luta, a dis-
tri bu i ção de ren da e de ri que za tem de ser fe i ta por
ou tros me i os que não os or to do xos. Este pro je to de
dis tri bu i ção, por meio da ren da da ci da da nia, é ca paz
de pro du zir esse mi la gre e de fa zer com que o pro ces -
so eco nô mi co bra si le i ro vol te-se de fora para den tro,
para o mer ca do in ter no, de modo a aten der às ne ces -
si da des do povo bra si le i ro, ex pres sas por um po der
aqui si ti vo que hoje ele não tem, mas que terá. A im-
plan ta ção do Pro je to Ren da Ci da dã mu da rá o pro ces -
so eco nô mi co e tra rá jus ti ça so ci al à so ci e da de bra si -
le i ra, re cons tru in do esta so ci e da de cujo te ci do hoje
está ras ga do pelo pro ces so ne o li be ral que pro duz to-
dos os fe nô me nos de es ma ga men to de to dos os va-
lo res tra di ci o na is da nos sa éti ca e da nos sa mo ral.
Ele res ta be le ce rá esses va lo res. Por tan to, V. Exª é
por ta dor des sa men sa gem nova, re no va do ra e re-
vo lu ci o ná ria, que será im plan ta da com o voto, voto
que vai co me çar exa ta men te pelo exem plo do PT
no pró xi mo dia 17, com a re a li za ção da pré via, que V.
Exª ga ran tiu com a sua pos tu ra, com a sua fir me za,
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com a sua ma ni fes ta ção mo ral e éti ca ao sus ten tar
essa luta. Meus cum pri men tos a V. Exª e ao Par ti do
dos Tra ba lha do res pelo exem plo que dá nes te mo-
men to tão im por tan te da nos sa his tó ria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O seu exem plo de vida, a sua per sis tên cia em sem pre 
de fen der a éti ca na po lí ti ca, in clu si ve aqui no Se na do,
e a sua for ma ção de eco no mis ta, bem como toda a
sua tra je tó ria, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, fa zem-me
sen tir um ir mão de V. Exª. Sin to-me fe liz, so bre tu do,
por ter mos a com pa nhia e o en tu si as mo que V. Exª
aca ba de re gis trar, de pes so as com a lu mi no si da de
de um Ja mes To bin, que on tem ho me na ge a mos con-
jun ta men te.

Agra de ço mu i to as suas pa la vras, Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Lind berg Cury, pe din -
do que seja bre ve.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, se rei o mais bre ve pos sí vel. A pre-
sen ça de V. Exª nes ta pré via tem um sig ni fi ca do mu i to 
im por tan te, que a so ci e da de en ten deu. A sua par ti ci -
pa ção é mu i to mais es cla re ce do ra do que po lí ti ca. O
PT, hoje, tem di fi cul da des em dis cu tir essa ali an ça
com ou tros par ti dos, se bem que hou ve ago ra uma
mo di fi ca ção mu i to gran de. Mas, tem pos atrás, a co li -
ga ção com o PL tra ria re sul ta dos para o Par ti do? É
bem pos sí vel que os pre ju í zos fos sem ma i o res do
que os di vi den dos. Se na dor Edu ar do Su plicy, a pre-
sen ça de V.Exª pro mo ve rá gran de dis cus são e per mi -
ti rá que idéi as se jam ex pos tas. A pré via será es cla re -
ce do ra. Qu an do se vai a uma con ven ção, num úni co
blo co, apo i ar ou in di car o nome de um can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca, evi den te men te po dem
ocor rer dis tor ções. Pa ra be ni zo V. Exª pela con du ta
éti ca e por pro por esta gran de dis cus são na pré via do
Par ti do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço a V. Exª o apar te, Se na dor Lind berg Cury.

Sr. Pre si den te, con cluo meu dis cur so con cla -
man do to das as pes so as fi li a das ao PT des de 10 de
fe ve re i ro de 1980 para exer ce rem seu di re i to de es-
co lher o can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Edu ar do Su plicy, que ro ad ver tir V. Exª
que seu tem po já se es go tou em mais de cin co mi nu -
tos, e a Mesa tem sido con des cen den te com V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, que ro lem brar que aque las pes so as
que es tão des li ga das, há tem pos, de qual quer ati vi da -
de do Par ti do po de rão ter a opor tu ni da de de se re ca -
das trar e vo tar no dia 17. Par ti ci pe mos to dos des ta
ver da de i ra fes ta da de mo cra cia. 

Re i te ro que se o Lula for ven ce dor, eu se rei
como um anjo, so pran do ener gi as para que o povo
bra si le i ro o con du za à Pre si dên cia da Re pú bli ca. E te-
nho cer te za de que esse será o seu com por ta men to
no caso de eu ser o vi to ri o so, o que po de rá ocor rer.
No dia 17 de mar ço, fa tos no vos po de rão sur gir para
que o Bra sil te nha um fu tu ro me lhor.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su-
plicy, 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. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra, pela Li de ran ça do PSDB.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, fa rei dois re gis tros mu i to bre-
ves.

Pri me i ra men te, que ro re gis trar que o Mi nis tro
Almir Paz zi a not to está-se des pe din do do Tri bu nal Su-
pe ri or do Tra ba lho, em vir tu de de apo sen ta do ria. Hou-
ve, hoje, uma ses são so le ne, a que não pude com pa -
re cer.

Re gis tro a apo sen ta do ria do Mi nis tro Almir Paz-
zi a not to, por que, como ad vo ga do tra ba lhis ta, Mi nis tro
do Tra ba lho no Go ver no Sar ney e Mi nis tro e ex-Pre si -
den te do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, re ve lou-se um
ho mem pro fun da men te vin cu la do às ques tões e aos
di re i tos dos tra ba lha do res, aos pro ble mas sin di ca is,
en fim, é um es tu di o so des sas ques tões, além de ter
sido De pu ta do Esta du al em São Pa u lo com gran de
atu a ção. Fala-se até que re ver te ria sua ati vi da de po lí ti -
co-par ti dá ria, dis pu tan do man da to na pró xi ma ele i ção.

Faço essa ma ni fes ta ção no mo men to em que S.
Exª de i xa o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, por que re co -
nhe ço que pres tou gran de ser vi ço ao tra ba lhis mo bra si -
le i ro, seja como ad vo ga do, Mi nis tro do Tra ba lho ou Mi-
nis tro-Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho.

O ou tro tema, Sr. Pre si den te, diz res pe i to ao
pro nun ci a men to do Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so
na re u nião do BID, em For ta le za. O Se nhor Pre si den -
te da Re pú bli ca, pri me i ra men te, pre si diu um se mi ná -
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rio cha ma do ”De sa fi os da de mo cra cia na Amé ri ca La-
ti na“, a que com pa re ceu tam bém o Pre si den te do
Peru, Ale jan dro To le do, o Pre si den te do Equa dor,
Gus ta vo No boa, o ex-Pre si den te do Chi le, Pa tri cio
Aylwin, e o Go ver na dor da Lom bar dia, Ro ber to For-
mi go ni, pois a pró xi ma as sem bléia do BID será em
Mi lão. 

Pos te ri or men te, na so le ni da de de aber tu ra das
as sem bléi as do BID, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que 
Car do so re por tou-se, de modo mu i to in ci si vo, à ques-
tão da es tru tu ra do sis te ma eco nô mi co in ter na ci o nal.
Na mes ma es te i ra do dis cur so do Pre si den te Ale jan -
dro To le do, do Peru, Sua Exce lên cia fez du ras crí ti cas 
e ques ti o na men tos a es ses or ga nis mos fi nan ce i ros
in ter na ci o na is, a exem plo do FMI. Entre tan to, não fa-
lou tan to so bre a taxa ope ra ci o nal bá si ca TOB. Quem
a ima gi nou fa le ceu sem vê-la apli ca da como ins tru -
men to re gu la dor des sas di fi cul da des re la ci o na das
aos pa í ses em de sen vol vi men to e des sas ins ta bi li da -
des eco nô mi cas, em gran de par te ori gi na das pelo flu-
xo rá pi do de ca pi ta is.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que foi mu i to es-
pe cí fi co e ob je ti vo ao di zer tex tu al men te: ”Não es ta -
mos pe din do uma re for ma da or dem uni ver sal. De i xe -
mos isto para o Cri a dor do Uni ver so. Tam bém não
que ro fa lar de taxa To bin, que to dos di zem que tem
pro ble mas téc ni cos. Esta mos que ren do me di das con-
cre tas, ob je ti vas, e mu dan ças de re gras que nos es-
tão su fo can do: au men to nos Di re i tos Espe ci a is de
Sa que; uma nova for ma de con ta bi li zar nos sas dí vi -
das, igual à da Eu ro pa. Por que re du zir com ma no -
bras con tá be is as nos sas pos si bi li da des de cres ci -
men to? Qu an do va mos dis cu tir isso, o FMI nos tra ta
como se fôs se mos anal fa be tos. O pre si den te do
Peru, que está aqui, é eco no mis ta. Eu sou so ció lo go,
mas com um gru po de eco no mis tas e o apo io do povo
bra si le i ro, con se gui mos es ta bi li zar a eco no mia“ – afir-
mou o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

O FMI faz ou vi dos mou cos para es sas ques tões
ob je ti vas que in ter fe rem na nos sa ca pa ci da de de en-
di vi da men to e cri am di fi cul da des para a pró pria ma-
nu ten ção da nos sa es ta bi li da de eco nô mi ca. O Pre si -
den te do Peru, nas suas in ter ven ções, apre sen tou-se
a mim como ho mem mu i to sin ce ro. Sua Exce lên cia foi
de uma trans pa rên cia que pou cas ve zes se vê nos
ho mens pú bli cos. Mos tran do sua per ple xi da de, dis se: 
Fui ele i to Pre si den te, já es tou ca in do nas en cu es tas
– quer di zer, nas pes qui sas de opi nião –, não que ro,
de ma ne i ra ne nhu ma, aban do nar o com pro mis so
com a es ta bi li da de da eco no mia, não que ro dé fi cit na
eco no mia, não que ro in fla ção, que ro man ter a eco no -
mia equi li bra da, es tá vel, mas o que fa zer com tan tas

de man das so ci a is, o que fa zer quan do o povo nos co-
bra, quan do as po pu la ções em po bre ci das do meu
País – mais de 50% de po bres e mi se rá ve is – re cla -
mam do de sem pre go e da fal ta de opor tu ni da de de
tra ba lho?

O que fa zer? Que res pos ta dar? Como ca mi -
nhar nes sa es tra da tão di fí cil, se não ti ver mos re al -
men te o apo io de uma nova or dem eco nô mi ca in ter -
na ci o nal, se não ti ver mos con di ções de in ser ção na
eco no mia in ter na ci o nal.

E di zia ele: ”A eco no mia de mer ca do se mos trou 
mu i to efi caz para ge rar ri que za, mas não o é para dis-
tri buí-la“.

Assim, são ne ces sá ri os ins tru men tos no vos que
per mi tam ge rir es ses pa í ses de ma ne i ra res pon sá vel, 
mas de for ma a aten der a es sas de man das. Caso
con trá rio – e o se mi ná rio era jus ta men te so bre o de-
sa fio da de mo cra cia –, a de mo cra cia vive em per ma -
nen te ris co, por que a de mo cra cia não é ape nas um ri-
tu al, não é a con vo ca ção pe rió di ca dos ci da dãos para
vo tar. A de mo cra cia é um exer cí cio per ma nen te, diá-
rio, co ti di a no, ci da dão, que não pode exis tir se os ci-
da dãos não es tão ins tru í dos, se não es tão na es co la,
se não têm em pre go e um mí ni mo de dig ni da de na
sua vida.

Nes se con tex to, te mos que fa zer jus ti ça à ma ne -
i ra in ci si va com que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
apre sen tou as ques tões di an te do FMI e de ou tras or-
ga ni za ções que até ago ra não se sen si bi li za ram com
o ape lo que es ses pa í ses es tão fa zen do. Não se tra ta
de pe dir co mi se ra ção; não se tra ta de su pli car, mas
de in vo car di re i tos.

Ago ra mes mo es ta mos en fren tan do o pro ble ma
do pro te ci o nis mo ame ri ca no em re la ção ao aço. Pe-
los cál cu los, as me di das que, de cer ta for ma, pe na li -
za ram me nos o Bra sil do que ou tros pa í ses re pre sen -
tam um pre ju í zo de US$400 mi lhões por ano para o
nos so País. Na hora em que ga nha mos com pe ti ti vi da -
de em um se tor, logo vêm me di das pro te ci o nis tas.
Quer di zer, é como se aque la ro da da Uru guai de li be -
ra li za ção do co mér cio mun di al ti ves se ins ti tu ci o na li -
za do ins tru men tos pro te ci o nis tas para os pa í ses ri-
cos. Ora, isso só nos de i xa cada vez mais res sa bi a -
dos em re la ção à Alca, por que es ta mos ven do que
não pros pe ra a nos sa in ten ção de ex por tar mais pro-
du tos agrí co las. Os ame ri ca nos au men ta ram em bi-
lhões de dó la res os sub sí di os da agri cul tu ra ame ri ca -
na, en quan to sub sí dio aqui no Bra sil é he re sia.
Fala-se em sub si di ar al gu ma co i sa aqui e o mun do
vem aba i xo. Cai tudo! Mas nos Esta dos Uni dos pode!

Tudo isso nos leva a ima gi nar se as mu dan ças
que ocor re ram no mun do da eco no mia, como aber tu -
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ra, in ter na ci o na li za ção da eco no mia, não vi e ram ape-
nas para con so li dar, cris ta li zar as as si me tri as já exis-
ten tes: quem está po bre fica po bre; quem está re me -
di a do fica re me di a do e quem está rico fica cada vez
mais rico.

Não po de mos as sis tir a isso de bra ços cru za -
dos! Te mos que er guer a nos sa voz, a voz das nos sas 
Li de ran ças po lí ti cas aci ma de di ver gên ci as po lí ti cas
in ter nas – na tu ra is numa de mo cra cia. Mas te mos de
apo i ar ações, ati tu des como essa do Pre si den te,
quan do de nun cia, quan do co bra, quan do exi ge o mí-
ni mo de aten ção às pos tu la ções que fa ze mos no foro
apro pri a do e de ma ne i ra ra ci o nal.

A Argen ti na san gra. Há uma he mor ra gia de re-
cur sos, de ener gi as, mais do que de di nhe i ro. É uma
he mor ra gia que não se es tan ca. No en tan to, não se
ouve ne nhu ma voz no sen ti do de so cor rer aque le
país, que pro cu ra, den tro do pos sí vel, num qua dro de
ex tre ma ins ta bi li da de so ci al, equa ci o nar as ques tões
eco nô mi cas.

É o re gis tro que gos ta ria de fa zer, Sr. Pre si den -
te, des cre ven do – pois es ta va pre sen te nos even tos
que aqui men ci o nei – a for ma como o Pre si den te Fer-
nan do Hen ri que Car do so apre sen tou a po si ção do
Go ver no bra si le i ro em re la ção ao sis te ma eco nô mi co
in ter na ci o nal e ao tra ta men to que te mos re ce bi do de-
les quan to a uma sé rie de itens que po dem ser per fe i -
ta men te al te ra dos, até por uma ques tão de iso no mia.
Men ci o nei ob je ti va men te aqui al guns de les a fim de
de mons trar que não fa la mos ape nas no pla no re tó ri -
co ou no pla no das in ten ções. Há pro pos tas ob je ti vas
para o cál cu lo de en di vi da men to de nos sos pa í ses; há
os di re i tos es pe ci a is de sa ques; e ou tros tan tos itens
a que o FMI até ago ra não res pon deu de ma ne i ra
con vin cen te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe-
re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na -
do da Re pú bli ca vol ta-se hoje de for ma es pe ci al para
o meu Esta do, Mi nas Ge ra is; vol ta-se es pe ci fi ca men -
te para as his tó ri cas ci da des de Ita ju bá e São João
del Rei, dois cen tros im por tan tes na vida eco nô mi ca,
so ci al, po lí ti ca e cul tu ral do meu Esta do.

Em pri me i ro lu gar, Sr. Pre si den te, em Ita ju bá,
bela ci da de lo ca li za da no sul de Mi nas, his tó ri co cen-
tro edu ca dor da re gião, nas pro xi mi da des de São Pa-
u lo e no co ra ção de Mi nas Ge ra is, está ha ven do a

trans for ma ção da his tó ri ca Esco la Fe de ral de Enge-
nha ria de Ita ju bá em Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá
– UNI FEI. Ve lho so nho, ve lha as pi ra ção, his tó ri co in-
ten to de ver aque la es co la se trans for mar num ce ná -
rio mais am plo, mais di nâ mi co, mais ati vo, mais atra ti -
vo, como ocor re rá tão logo o Se na do da Re pú bli ca
apro ve o pro je to que hoje a Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia apro vou, me di an te pa re cer
for mu la do por este ora dor.

A Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá
trans for ma-se, por tan to, em uni ver si da de, a Uni ver si -
da de Fe de ral de Ita ju bá.

O pro je to cria, por tan to, a Uni fei, com na tu re za
ju rí di ca de au tar quia, me di an te trans for ma ção da
Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá, fun da da
com a de no mi na ção de Insti tu to Ele tro téc ni co e Me-
câ ni co de Ita ju bá, fe de ra li za da pela Lei nº 2.721, de
30 de ja ne i ro de 1956, e or ga ni za da sob a for ma de
au tar quia de re gi me es pe ci al nos ter mos do De cre to
nº 70.686, de 7 de ju nho de 1972.

Ela tem sede e foro na ci da de de Ita ju bá, Esta do 
de Mi nas Ge ra is, e seu ob je ti vo é mi nis trar en si no su-
pe ri or, pro mo ver cur sos de ex ten são uni ver si tá ria e
de sen vol ver a pes qui sa nas áre as es pe ci a li za das de
Enge nha ria, Ciên ci as Exa tas e da Ter ra e ou tras cor-
re la tas e afins.

O pro je to trans fe re à nova au tar quia as uni da -
des e res pec ti vos cur sos de to dos os ní ve is, atu al -
men te mi nis tra dos pela Esco la Fe de ral de Enge nha -
ria de Ita ju bá, pas san do os alu nos re gu lar men te ma-
tri cu la dos nos cur sos trans fe ri dos a in te grar o cor po
dis cen te da Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá, in de -
pen den te men te de adap ta ção ou qual quer ou tra exi-
gên cia for mal.

São tam bém re dis tri bu í dos para a Uni fei to dos
os car gos, ocu pa dos e va gos, per ten cen tes ao Qu a -
dro de Pes so al da Esco la Fe de ral de Enge nha ria de
Ita ju bá, fi can do os car gos de Di re tor e Vice-Di re tor da
Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá trans for ma -
dos nos car gos de Re i tor e Vice-Re i tor da Uni ver si da -
de Fe de ral de Ita ju bá.

Além dis so, a pro pos ta de fi ne o pa tri mô nio e os
re cur sos fi nan ce i ros da en ti da de que se ins ti tui, au to -
ri zan do o Po der Exe cu ti vo a trans fe rir para a Uni ver si -
da de Fe de ral de Ita ju bá as do ta ções or ça men tá ri as
con sig na das à Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita-
ju bá, bem como a pra ti car os atos e a ado tar as me di -
das que se fi ze rem ne ces sá ri as à ins ta la ção da nova
uni ver si da de.

Este pro je to foi apro va do na Câ ma ra dos De pu -
ta dos e está tra mi tan do na Co mis são de Cons ti tu i ção, 

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira  14 02185

    257MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Jus ti ça e Re da ção. Hoje foi apro va do nos so pa re cer
e, logo mais, este mes mo pro je to será ob je to de de ci -
são da Co mis são de Edu ca ção e virá, sem de mo ra, a
este ple ná rio. E es pe ro, sem que haja tran ca men to da
nos sa pa u ta.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me,
V. Exª um apar te?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Gos ta ria de
cum pri men tar V. Exª pela de di ca ção, pelo es for ço e
pelo apro fun da men to no as sun to da trans for ma ção
da nos sa Efei em Uni ver si da de Fe de ral de Enge nha -
ria de Ita ju bá. V. Exª, como eu, que co nhe ce tão bem
aque la re gião do sul de Mi nas, co nhe ce tão bem o tra-
ba lho fe i to pela Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita-
ju bá (Efei), sa be mos dos quan tos mi lha res de alu nos
que por lá pas sa ram e que hoje são ex po en tes na
área de en ge nha ria, es pe ci al men te na de en ge nha ria 
ele tro e le trô ni ca. Eu não po de ria de i xar de res sal tar o
es for ço que V. Exª teve, a de di ca ção e o tra ba lho de
apre sen tar, de ma ne i ra cla ra, nes te pro nun ci a men to,
pon tos re le van tes da nos sa uni ver si da de. Sem dú vi -
da, a Co mis são de Edu ca ção se de bru ça rá so bre o
as sun to para que o Ple ná rio des ta Casa pos sa apro-
vá-lo. De se jo exal tar V. Exª e cum pri men tar o povo de
Ita ju bá, cujo so nho, quem sabe, es ta rá ago ra se tor-
nan do re a li da de: ver sua es co la fe de ral trans for ma da
em uni ver si da de. Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PLF – MG) –
Agra de ço ao Se na dor Arlin do Por to a ma ni fes ta ção
que faz em nome de Mi nas Ge ra is.

Sr. Pre si den te, que ro de i xar bem cla ro: a Esco la
Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá (Efei), fun da da em
23 de no vem bro de 1913, foi a dé ci ma es co la a se ins-
ta lar no País. Entre as per so na li da des pre sen tes à
sua ina u gu ra ção es ta vam o Pre si den te Her mes da
Fon se ca, o Vice-Pre si den te Wen ces lau Braz e o Se-
cre tá rio do Inte ri or Del fim Mo re i ra, os qua is, mais tar-
de, ocu pa ri am a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

O ins ti tu to foi ofi ci al men te re co nhe ci do pelo Go-
ver no Fe de ral em ja ne i ro de 1917 e fe de ra li za do em
ja ne i ro de 1956, ini ci an do em 1968 seus cur sos de
pós-gra du a ção.

Em se tem bro do ano 2000, numa con cor ri da so-
le ni da de no Pa lá cio do Pla nal to, o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so as si nou men sa gem ao Con-
gres so Na ci o nal, dis pon do so bre a trans for ma ção da
Efei em uni ver si da de.

À so le ni da de, à qual tive a hon ra de com pa re -
cer, es ta vam pre sen tes ilus tres ex-alu nos da Efei,

como o ex-Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Au re li a no
Cha ves, o em pre sá rio Antô nio Ermí rio de Mo ra es e o
ex-Se na dor José Ro ber to Arru da, den tre ou tros.

A es co la tem, hoje, ma tri cu la dos nos seus cur-
sos de gra du a ção cer ca de 1.500 alu nos e nos seus
pro gra mas de pós-gra du a ção apro xi ma da men te 500
alu nos. Até o mo men to, já for mou cer ca de 6 mil en ge -
nhe i ros, mu i tos dos qua is se des ta ca ram na vida pú-
bli ca, como o ex-Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
ex-Go ver na dor de Mi nas e lí der po lí ti co in con tes te,
Au re li a no Cha ves de Men don ça, um dos po lí ti cos
mais ex pres si vos de Mi nas Ge ra is e do Bra sil.

A Efei e suas fun da ções de apo io atu am de for-
ma in ten sa, há mais de 30 anos, na edu ca ção con ti -
nu a da, ten do tre i na do mais de 50 mil pro fis si o na is de
to das as re giões do Bra sil e de pa í ses vi zi nhos.

A ins ti tu i ção aten de a to das as exi gên ci as da Lei
de Di re tri zes e Ba ses para cre den ci ar-se como uni-
ver si da de, in clu si ve em re la ção ao per cen tu al de do-
cen tes em re gi me de tra ba lho em tem po in te gral, com
de di ca ção ex clu si va. Além dis so, seu cor po do cen te
apre sen ta 58% dos pro fes so res com tí tu lo de dou tor e
35% com tí tu lo de mes tre.

A ci da de de Ita ju bá, se gun do o Pro gra ma das
Na ções Uni das para o De sen vol vi men to Hu ma no –
PNUD, apre sen tou em 1998 o ma i or Índi ce de De sen -
vol vi men to Hu ma no – IDH de todo o Esta do de Mi nas
Ge ra is, re fle tin do o ele va do ní vel de de sen vol vi men to
eco nô mi co, so ci al e cul tu ral do Mu ni cí pio.

Tra ta-se de um dos mais des ta ca dos Mu ni cí pi os 
mi ne i ros, tan to no as pec to cul tu ral como no so ci o e co -
nô mi co. Estou con ven ci do de que a trans for ma ção da
Efei em uni ver si da de con tri bu i rá, de ci si va men te, para
con so li dar o sa li en te pa pel de li de ran ça de Ita ju bá no
sis te ma edu ca ci o nal de Mi nas Ge ra is.

Sr. Pre si den te, lem bro ape nas que es ti ve em Ita-
ju bá, acom pa nhan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, du ran te as úl ti mas inun da ções que atin-
gi ram de for ma dra má ti ca aque la ci da de, bem como a
Ro do via Pre si den te Du tra e ou tras re giões da Ser ra
da Man ti que i ra; pre sen ci ei a es ti ma com que o Pre si -
den te foi re ce bi do e a ale gria com que se con ver sa va
a res pe i to da cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral de Ita-
ju bá.

Ao mes mo tem po, que ro ma ni fes tar a ale gria
des ta Casa e de Mi nas Ge ra is pelo im por tan te pro je to 
que de ter mi na que a Fun da ção de Ensi no Su pe ri or
de São João del Rei, ins ti tu í da nos ter mos da Lei nº
7.555, de 18 de de zem bro de 1986, seja trans for ma -
da em Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de São João
del Rei – FUNRei, com o ob je ti vo de mi nis trar en si no
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su pe ri or, de sen vol ver a pes qui sa nas di ver sas áre as do
co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni ver si tá ria. 

A pro po si ção trans fe re à nova fun da ção as uni-
da des e res pec ti vos cur sos, de to dos os ní ve is, atu al -
men te mi nis tra dos pela Fun da ção de Ensi no Su pe ri or 
de São João del Rei, pas san do os alu nos re gu lar -
men te ma tri cu la dos nos cur sos trans fe ri dos a in te grar 
o cor po dis cen te da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral
de São João del Rei, in de pen den te men te de adap ta -
ção ou qual quer ou tra exi gên cia for mal.

Sr. Pre si den te, es cla re ço que essa de ci são já
está re per cu tin do, de for ma po si ti va, em toda a re gião 
de Mi nas Ge ra is.

São João del Rei está lo ca li za do na re gião cen-
tral de Mi nas Ge ra is, a 180 qui lô me tros de Belo Ho ri -
zon te e 330 qui lô me tros do Rio de Ja ne i ro, sen do um
dos mais tra di ci o na is Mu ni cí pi os mi ne i ros, tes te mu -
nha dos fa tos mais im por tan tes da his tó ria de Mi nas e
do Bra sil.

Com uma po pu la ção de qua se 75 mil ha bi tan -
tes, a eco no mia de São João del Rei se de sen vol ve
so bre tu do nos se to res in dus tri al e agro pe cuá rio, onde
se con cen tra sua po pu la ção eco no mi ca men te ati va.

É in ten sa a ati vi da de cul tu ral, dis pon do sua ju-
ven tu de de di ver sos cur sos su pe ri o res, in clu si ve
em en ge nha ria e ciên ci as eco nô mi cas, abran gi dos
jus ta men te pela Fun da ção de Ensi no Su pe ri or –
FUNRei.

Ber ço da glo ri o sa e alu ci na da aven tu ra de Ti ra -
den tes e pro cu ra da por tu ris tas do Bra sil e do ex te ri or, 
in te res sa dos em co nhe cer os sí ti os onde se de sen -
vol ve ram al guns dos fa tos mais im por tan tes de nos sa 
his tó ria, a ci da de de São João del Rei ofe re ce aos vi-
si tan tes uma es tru tu ra de qua se 20 ho téis.

Não é de hoje que os fi lhos ilus tres de São João
del Rei lu tam por uma uni ver si da de em sua ter ra. Ti ra -
den tes de se ja va para São João del Rei uma uni ver si -
da de igual à de Co im bra, em Por tu gal. O ex-Pre si den -
te Tan cre do Ne ves, tam bém fi lho de São João del Rei,
ti nha o mes mo pro pó si to: ver sua ci da de do ta da de
uma uni ver si da de, de se jo que, ago ra e não tar di a -
men te, será sa tis fe i to.

A Fun rei tem em seus qua dros 182 do cen tes,
dos qua is 52 são dou to res, 101 são mes tres, 10 es pe -
ci a lis tas e 19 gra du a dos, o que re pre sen ta um ín di ce
de 84% en tre mes tres e dou to res. Des tes, 97% tra ba -
lham em tem po in te gral, sa tis fa zen do, por tan to, e de
for ma bem am pla, as exi gên ci as le ga is.

A Fun rei é uma das pou cas ins ti tu i ções fe de ra is
de en si no que dão ên fa se ao en si no no tur no. To dos
os seus cur sos fun ci o nam à no i te, per mi tin do que os

jo vens são-jo a nen ses que tra ba lham du ran te o dia
pos sam de di car-se aos es tu dos su pe ri o res no pe río -
do no tur no, am pli an do, con si de ra vel men te, as opor-
tu ni da des de aces so à edu ca ção su pe ri or.

Sr. Pre si den te, es sas duas de ci sões que 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 to mou, apro van do os pa re ce res de
mi nha au to ria em am bos os pro je tos, de i xa os mi ne i -
ros, em par ti cu lar o povo de Ita ju bá e São João del
Rei, ple na men te sa tis fe i tos. 

Qu e ro, por tan to, Sr. Pre si den te, pe dir a V. Exª
que, tão logo o Ple ná rio des ta Casa vote os dois pro-
je tos, que a Mesa do Se na do Fe de ral trans mi ta às au-
to ri da des mu ni ci pa is e à di re ção das duas ins ti tu i ções 
as nos sas fe li ci ta ções pelo tem po em que ins ta lou
nas duas ci da des as uni ver si da des a que me re fe ri.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ri car do
San tos, por ces são do Se na dor Lind berg Cury.

Qu e ro in for mar ao no bre Se na dor Ri car do San-
tos que o no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra per mu tou 
com o Se na dor Ma u ro Mi ran da. Por isso V.Exª não fa-
lou an tes do ora dor an te ri or.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Mu i to obri ga do pela aten ção, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, como foi
am pla men te no ti ci a do pela im pren sa, con su mou-se,
no úl ti mo dia 1º de mar ço, a ven da da Cho co la tes Ga-
ro to S.A. para a mul ti na ci o nal Nes tlé, que ago ra pas-
sa a con tro lar apro xi ma da men te 53% do mer ca do de
cho co la te no Bra sil.

A Cho co la tes Ga ro to, fun da da em agos to de
1929 pelo imi gran te ale mão Hen rich Me yer fre und,
teve seu cres ci men to ba se a do no cons tan te aper fe i -
ço a men to dos pro du tos, por meio de no vas tec no lo gi -
as e re in ves ti men to per ma nen te dos lu cros.

Em 1962, a H. Me yer fre und e Cia., pri me i ra ra-
zão so ci al da em pre sa, pas sou a ser uma so ci e da de
anô ni ma fa mi li ar, de ca pi tal fe cha do, sob a de no mi na -
ção de Cho co la tes Ga ro to S.A.

Com duas fá bri cas lo ca li za das em Vila Ve lha,
mu ni cí pio da Gran de Vi tó ria, a Ga ro to con ta ain da
com inú me ros es cri tó ri os de ven das e cen tros de dis-
tri bu i ção em di fe ren tes ca pi ta is do País. A em pre sa
re ú ne hoje 2.500 fun ci o ná ri os, que de ve rão pro du zir
80 mil to ne la das de cho co la te em 2002.

Ao lon go dos seus 72 anos de exis tên cia, a Ga-
ro to cri ou e de sen vol veu pro du tos que fa zem par te do
dia-a-dia de mi lhões de con su mi do res no Bra sil e no
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ex te ri or. Res pon dia por 22% de par ti ci pa ção no mer-
ca do bra si le i ro de cho co la tes, al gu mas ve zes dis pu -
tan do a li de ran ça des se mer ca do. Com ex por ta ções
de seus pro du tos para 40 pa í ses, a Ga ro to é a mar ca
ali men tí cia bra si le i ra mais co nhe ci da na Argen ti na,
en quan to no Uru guai de tém a li de ran ça do mer ca do
de cho co la tes.

Obte ve po si ções de des ta que em to dos os mer-
ca dos con su mi do res re gi o na is do País, além da li de -
ran ça in dis cu tí vel em mer ca dos de ma i or ex pres são,
como os do Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is e de todo o
Nor des te bra si le i ro.

Esta em pre sa, além de seu de sem pe nho eco-
nô mi co ex tra or di ná rio em gran de par te de seus 72
anos de exis tên cia, man ti nha inú me ros pro je tos de
re la ci o na men to com a co mu ni da de nos cam pos de
apo io à cul tu ra, ao es por te e à pro mo ção so ci al. Não
há dú vi da de que sua ima gem se con fun dia com a
pró pria iden ti da de ca pi xa ba.

A ven da de todo o con tro le aci o ná rio da em pre -
sa para a mul ti na ci o nal su í ça Nes tlé e a trans fe rên cia
do co man do da Ga ro to, no úl ti mo dia 1º de mar ço, to-
mou to dos os ca pi xa bas de for te apre en são pelo fu tu -
ro da mar ca, da em pre sa e de seus fun ci o ná ri os, bem
como da cons ter na ção, por par te do seu ex-prin ci pal
aci o nis ta, Sr. Hel mut Me yer fre und, fi lho do fun da dor
da Ga ro to e res pon sá vel por uma bri lhan te ges tão da
em pre sa du ran te 25 anos.

A ven da da Ga ro to foi o úl ti mo ato de uma dis pu -
ta aci o ná ria que ti rou do co man do da em pre sa, em
de zem bro de 1998, o Sr. Hel mut Me yer fre und e vá ri os 
ge ren tes e fun ci o ná ri os de sua con fi an ça. Com uma
de di ca ção ao tra ba lho ad mi rá vel e um alto ní vel de
es pe ci a li za ção no ramo do cho co la tes, o Sr. Hel mut
trans for mou uma mo des ta fá bri ca de ba las, com uma
pro du ção anu al de 5 mil to ne la das, na ma i or fá bri ca
de cho co la te da Amé ri ca la ti na, com ca pa ci da de ins-
ta la da de 130 mil to ne la das anu a is.

Por tudo o que aca ba mos de ex por so bre essa
em pre sa, a trans fe rên cia de seu con tro le aci o ná rio
pre ci sa ser acom pa nha da de per to pe los par la men ta -
res bra si le i ros e ca pi xa bas, em es pe ci al, em res pos ta
às pre o cu pa ções e cu i da dos que esse sím bo lo do tra-
ba lho, da de ter mi na ção e da com pe tên cia em pre sa ri -
al do Espí ri to San to e de todo o Bra sil me re ce e exi ge.

Não te mos, em ab so lu to, qual quer res tri ção à
ven da, já que não foi pos sí vel um acor do que per mi -
tis se à fa mí lia Me yer fre und per ma ne cer à fren te da
em pre sa, e mu i to me nos te mos qual quer res tri ção à
em pre sa su í ça Nes tlé, um gru po que já ope ra no Bra-
sil há 80 anos, com 23 fá bri cas ins ta la das em vá ri as
re giões do País.

Qu e re mos aqui ex pres sar nos sa dis po si ção de
acom pa nhar o des do bra men to des se pro ces so de
trans fe rên cia, ge ra dor de for te apre en são, prin ci pal -
men te para os fun ci o ná ri os e seus fa mi li a res com re-
la ção ao fu tu ro de seus em pre gos, para a mu ni ci pa li -
da de de Vila Ve lha, que tem na em pre sa a sua prin ci -
pal ati vi da de em pre sa ri al e uma das prin ci pa is fon tes
de tri bu tos, apre en são tam bém por par te dos for ne ce -
do res lo ca is e de toda a po pu la ção do Esta do do
Espí ri to San to, pe las ra zões já ex pos tas, que con fir -
mam a for te re la ção en tre a mar ca e a sua re pre sen -
ta ti vi da de para a eco no mia lo cal. 

Por isso, apo i a mos, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, a ini ci a ti va do Se na dor Pa u lo Har tung,
que apre sen tou re que ri men to para re a li za ção de au-
diên cia pú bli ca, apro va do por aque la Co mis são, com
a fi na li da de de ou vir o Dr. João Gran di no Ro das, Pre-
si den te do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô -
mi co, so bre o pro ces so de aqui si ção do con tro le aci o -
ná rio da Cho co la tes Ga ro to pela Nes tlé, con si de ran -
do os di ver sos as pec tos re la ci o na dos com esse pro-
ces so de trans fe rên cia de con tro le aci o ná rio e os con-
di ci o nan tes apre sen ta dos pelo Cade para a efe ti va -
ção da ope ra ção.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ri car do San tos?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Com mu i ta sa tis fa ção, ilus tre Se na dor Pa u lo Har-
tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Faço coro
com as pre o cu pa ções de V. Exª. Essa em pre sa faz,
de cer ta for ma, par te dos sím bo los im por tan tes do
nos so Esta do. Eu até di zia a um dos jor na lis tas que
me pro cu rou para ou vir-me so bre este as sun to que o
Espí ri to San to é co nhe ci do por mu i tas ati vi da des
eco nô mi cas: pelo aço pro du zi do pela CST – Com pa -
nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão, pelo vi gor da nos sa
agri cul tu ra, par ti cu lar men te da nos sa ca fe i cul tu ra,
pela cu li ná ria – a mo que ca ca pi xa ba tem uma mar ca 
mu i to for te na cu li ná ria bra si le i ra , pe las be le zas na-
tu ra is. Além des ses se to res, ou tro pon to que sem pre
me re ceu des ta que, no con tex to na ci o nal e in ter na ci -
o nal, e que prin ci pal men te atra iu tu ris tas ao nos so
Esta do foi essa fá bri ca de cho co la tes. Com mais de
70 anos, a luta para cons truí-la foi mu i to dura. E foi
uma fá bri ca que con ti nu ou com pe ti ti va, mes mo de-
po is da aber tu ra de nos sa eco no mia, o que é mu i to
di fí cil. Ela se man te ve pre sen te, com uma fa i xa de
mer ca do ex pres si va no Bra sil. Então, de se jo as so ci -
ar-me às pre o cu pa ções de V. Exª. Apre sen tei o re-
que ri men to  que já foi apro va do , mar ca re mos essa
au diên cia em mo men to opor tu no, mas de se jo aqui
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res sal tar as pre o cu pa ções com a mar ca, com a pro-
du ção lo cal, com o em pre go e com os com pro mis sos 
so ci a is da em pre sa. Qu e re mos que es sas con di ci o -
nan tes se jam le va das em con ta pelo Con se lho Admi-
nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (Cade), ao ava li ar
esse pro ces so. Além dis so, que essa ava li a ção seja
acom pa nha da pela Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos do Se na do, como fi ze mos no caso da AmBev,
em pre sa re sul tan te da fu são das cer ve ja ri as Antarc-
ti ca e Brah ma. Cre io que aque le acom pa nha men to
que fi ze mos foi pro du ti vo para o País. E ago ra  res-
sal te-se  há um pro ces so de con cen tra ção bru tal
com essa aqui si ção, con for me já ci ta do por V. Exª. A
Nes tlé do mi na rá mais de 53% do mer ca do de cho co -
la tes, uma área im por tan te de ali men tos. Então, to-
dos es ses as pec tos nos pre o cu pam, Se na dor Ri car -
do San tos. Hoje mes mo, de Vila Ve lha, re ce bi cor res -
pon dên cia dos tra ba lha do res, as si na da pela Srª Lin-
da Ma ria Mo ra es, co or de na do ra-ge ral des se mo vi -
men to, apre sen tan do suas pre o cu pa ções. Ela fala
da re le vân cia da em pre sa  con for me da dos já apre-
sen ta dos por V. Exª , da re la ção afe ti va do nos so
povo e do Bra sil com a em pre sa Cho co la tes Ga ro to e
tam bém da pre o cu pa ção com as in for ma ções con-
tra di tó ri as ve i cu la das so bre a ven da da fá bri ca. São
pre o cu pa ções jus tas e ne ces sá ri as. Não é uma vi-
são me nor; mu i to ao con trá rio, é uma vi são na ci o nal.
Ga ran tir a con cor rên cia é res pe i tar o con su mi dor.
Como ca pi xa bas, de ve mos ze lar por isso, e pen so
que esta Casa as sim tam bém deve fa zer, em nome
do Bra sil. Então, as so cio-me às pa la vras de V. Exª.
As suas pre o cu pa ções são as mi nhas, as do povo de
Vila Ve lha, as do povo ca pi xa ba, en fim, as do povo
bra si le i ro, que de se ja es ta be le cer uma con cor rên cia
sa dia que leve à qua li da de e ao pre ço ade qua do dos
pro du tos. Pa ra béns, Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB  ES) –
Se na dor Pa u lo Har tung, in cor po ro o seu apar te ao
meu pro nun ci a men to com mu i to pra zer. Enri que cem
este dis cur so as ob ser va ções de V. Exª, que teve a
sen si bi li da de de re que rer à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral a re a li za ção de au-
diên cia pú bli ca, de tal for ma que o Cade ve nha ex pli -
car a aqui si ção da Ga ro to pela Nes tlé, cuja con se -
qüên cia, como já se dis se aqui, será uma con cen tra -
ção mu i to gran de no mer ca do de cho co la tes no Bra-
sil.

Gos ta ria tam bém de di zer à lí der do sin di ca to
dos tra ba lha do res da área de cho co la te no Espí ri to
San to, a Srª Lin da Ma ria Mo ra es, que va mos pro cu -
rá-los para di vi dir es sas pre o cu pa ções e, quem sabe,
en ca mi nhar me di das e ges tões aos no vos pro pri e tá ri -

os, para que não só a mar ca e os em pre gos se jam
pre ser va dos como tam bém seja man ti da a iden ti da de 
da em pre sa com a co mu ni da de do Mu ni cí pio de Vila
Ve lha e com todo o nos so Esta do.

O Sr. Lind berg Cury (PFL  DF) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB  ES) –
Te nho o pra zer de con ce der o apar te ao Se na dor
Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL  DF) – Se na dor Ri-
car do San tos, com bas tan te aten ção, acom pa nhei a
ex po si ção de V. Exª. É la men tá vel que se jam ven di -
das, a em pre sas mul ti na ci o na is, in dús tri as tra di ci o na -
is como a Ga ro to, uma fá bri ca de ba las que, no de cor -
rer do tem po, trans for mou-se numa das ma i o res ex-
por ta do ras de cho co la tes para a Amé ri ca do Sul, de-
ten do tam bém gran de fa tia do mer ca do bra si le i ro. A
Ga ro to, co nhe ci da em todo o Bra sil, per ten ce ao cír-
cu lo de em pre sas au ten ti ca men te na ci o na is que, ao
lon go dos anos, de mons tra ram ser ca pa zes de ge rar
em pre go. Faz par te do ro te i ro tu rís ti co de Vila Ve lha a
vi si ta à an ti ga Fá bri ca de Cho co la tes Ga ro to. Lem-
bro-me de que, na pri me i ra vez em que es ti ve nas be-
lís si mas pra i as ca pi xa bas, acom pa nhei uma vi si ta tu-
rís ti ca à fá bri ca. O cho co la te trou xe uma mar ca im-
por tan te para o de sen vol vi men to do Esta do do Espí ri -
to San to, mar ca essa hoje ame a ça da. O que acon te -
ceu com a Ga ro to está ocor ren do com vá ri as em pre -
sas na ci o na is. Fui Pre si den te da Asso ci a ção Co mer -
ci al du ran te 15 anos e atu al men te sou o 1º Vice-Pre si -
den te da Con fe de ra ção de Asso ci a ções Co mer ci a is.
Li dan do com ques tões como essa, te nho ve ri fi ca do
que em pre sas des se tipo es tão se per den do no tem-
po e no es pa ço, dan do es pa ço para que com pa nhi as
es tran ge i ras to mem o mer ca do na ci o nal. Por isso,
lou vo a ini ci a ti va de V. Exª de vir a pú bli co co men tar o
as sun to, pois te mos o de ver de ze lar por nos sas em-
pre sas. Te mos re a li za do vá ri os tra ba lhos em ca sos
se me lhan tes, com o apo io do Se na do. No caso da
AmBev, por exem plo, tra ba lha mos com as três ma i o -
res mar cas. E a pri me i ra pre ten são da AmBev era
ven der a cer ve ja di re ta men te para a rede de su per -
mer ca dos, eli mi nan do mais de 2.500 dis tri bu i do res
que, por acre di ta rem na sua in di ca ção e no me a ção,
in ves ti ram mu i to, com pra ram fro ta de ca mi nhões e
de pó si tos e tre i na ram ven de do res. Hoje, es tão à
mar gem da fa lên cia. De ve mos ze lar por es sas em-
pre sas, in clu si ve pela Fá bri ca de Cho co la tes Ga ro to
S. A. A afir ma ção de V.Exª é mu i to opor tu na. Con gra -
tu lo-me tam bém com o Se na dor Pa u lo Har tung, que
já apre sen tou um re que ri men to à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos so li ci tan do a ins ta la ção de
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uma au diên cia pú bli ca, de que cer ta men te par ti ci pa -
re mos. Qu an do se tra tar de em pre sa na ci o nal, é nos-
sa obri ga ção, como Se na do res da Re pú bli ca do Bra-
sil, ze lar por seus in te res ses. Se na dor Ri car do San-
tos, no fim de sua ex po si ção, V. Exª dis se algo mu i to
im por tan te aos no vos do nos da Ga ro to, a Nes tlé su í -
ça: que pelo me nos con ser vem a tra di ção da mar ca
Ga ro to – e cre io que o fa rão. Tam bém se ria fun da -
men tal a ma nu ten ção do mer ca do de tra ba lho. Inú-
me ras fa mí li as, ao lon go das ge ra ções, tra ba lha ram
nes sa em pre sa. Não de ve ri am subs ti tu ir tra ba lha do -
res por me ca nis mos mo der nos que pro du zem tudo,
sem ze lar pela ge ra ção de em pre go. Se na dor, pa ra -
béns pelo pro nun ci a men to. Va mos tra ba lhar jun tos no
sen ti do de pre ser var o di re i to das em pre sas na ci o na -
is à so bre vi vên cia.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço o apar te, ilus tre Se na dor Lind berg Cury.
V. Exª tem se no ta bi li za do no Se na do pela de fe sa da
li vre con cor rên cia e do pe que no e mé dio em pre sá rio,
so bre tu do o co mer ci an te.

Lem bro tam bém, apro ve i tan do o seu apar te,
que essa em pre sa sem pre foi ex tre ma men te com pe ti -
ti va. Ela dis pu tou, du ran te anos, com a Nes tlé e a Lac-
ta, a li de ran ça do mer ca do de cho co la tes no Bra sil,
sen do uma em pre sa ge nu i na men te ca pi xa ba e, por-
tan to, bra si le i ra, con se guin do atu a li zar-se do pon to
de vis ta tec no ló gi co e ser com pe ti ti va, in clu si ve no
mer ca do ex ter no, uma vez que ex por ta, como eu dis-
se, para mais de 40 pa í ses.

Incor po ro ao meu pro nun ci a men to as ma ni fes -
ta ções de V. Exª, que con ver gem para as nos sas pre-
o cu pa ções no sen ti do de de fen der a em pre sa na ci o -
nal e os em pre gos des sas fa mí li as atu al men te apre-
en si vas com re la ção ao fu tu ro da em pre sa Ga ro to,
além da pró pria mar ca. Nós, como ca pi xa bas, tam-
bém de fen de mos a iden ti da de des sa uni da de in dus -
tri al com a co mu ni da de es pí ri to-san ten se.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do
Du tra, do Par ti do dos Tra ba lha do res. (Pa u sa.)

V. Exª pre fe re fa lar pró xi mo ao en cer ra men to da
ses são, en tão pas so a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá-
vio, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – É mi-
nha vez de usar a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O S. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Está na tri bu na um ora dor ins cri to na fren te de V.
Exª. Peço-lhe des cul pas, Se na dor Osmar Dias. Está-
va mos pre o cu pa dos com al gum pro nun ci a men to, di-

ga mos, ”bom bás ti co“ do Se na dor José Edu ar do Du-
tra, mas te nho cer te za de que S. Exª tra rá mais tran-
qüi li da de à Casa.

Se na dor Osmar Dias, V. Exª tem a pa la vra.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pode cho ver, fa zer 
sol, ocor rer seca no Nor des te ou en chen te no Sul,
pode acon te cer o que for, os ban que i ros vão con ti nu -
ar sem pre ga nhan do di nhe i ro nes te País.

A IstoÉ, nes te fi nal de se ma na, pu bli cou o lu cro
dos 31 ma i o res ban cos do Bra sil: R$11.130 bi lhões –
vou re pe tir por que o nú me ro é gran de: R$11.130 bi-
lhões –, e es tou fa lan do de lu cro, não de fa tu ra men to.

Enquan to os em pre sá ri os re cla mam de mar-
gens es tre i tas nos seus ne gó ci os, mi lha res de agri-
cul to res es tão per den do suas pro pri e da des por fal ta
de vi a bi li da de dos seus ne gó ci os, mi cro em pre sas es-
tão fe chan do – só no ano pas sa do, no meu Esta do, o
Pa ra ná, mais de 5.500 ne gó ci os fe cha ram as suas
por tas em fun ção de in vi a bi li da de eco nô mi ca -, os
ban cos de i ta ram e ro la ram, na da ram de bra ça da, ob-
ten do o lu cro fa bu lo so de mais R$11 bi lhões. Só o
Itaú, que com prou o Ban co do Esta do do Pa ra ná –
aliás, não foi uma com pra, mas uma do a ção que lhe
foi fe i ta pelo Go ver no do Esta do do Pa ra ná -, teve um
lu cro de R$2.389 bi lhões. 

Sr. Pre si den te, aqui to dos fa lam em de si gual da -
des so ci a is, em pés si ma dis tri bu i ção de ren da. Qu an -
to à dis tri bu i ção de ren da, li on tem que o Bra sil está
co lo ca do na 79º po si ção, uma das pi o res do mun do.

Aqui, os que in te gram o Go ver no fa lam de sua
ação so ci al, mas vejo que no País ain da con ti nua va-
len do a re gra do va ler a pena es pe cu lar, e não tra ba -
lhar. É di fí cil fa lar, mas con ti nua va len do mais a pena
es pe cu lar no Bra sil do que tra ba lhar. 

Na Tri bu na de Hon ra, en con tram-se co mer ciá -
ri os do Pa ra ná. Aqui vi e ram para pe dir o voto dos
Se na do res con tra o pro je to de fle xi bi li za ção da CLT,
que, pelo que re pre sen ta no con tex to da le gis la ção
tra ba lhis ta, é te me rá rio para os tra ba lha do res bra si -
le i ros.

Mas te nho cer te za de que os do nos des ses 31
ban cos não es tão pre o cu pa dos com essa fle xi bi li za -
ção, se ela vai ou não ti rar di re i tos dos tra ba lha do res;
se, nes te mo men to, o Pa ra ná está en fren tan do uma
es ti a gem no nor te, no oes te do Esta do, onde a cul tu ra 
da soja so fre as con se qüên ci as e a pos sí vel per da de
30% da sa fra; se o Go ver no pri va ti zou, de i xou de pri-
va ti zar, se ven deu em pre sas im por tan tes, e, des sa
for ma, de pre dou o pa tri mô nio pú bli co bra si le i ro. Os
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ban que i ros não es tão pre o cu pa dos com a eco no mia,
por que o que lhes deu lu cro no ano de 2001 foi exa ta -
men te es tar mos com a mais alta taxa de ju ros do
mun do. 

A alta taxa de ju ros faz mal para o em pre en de -
dor, àque le que quer in ves tir di nhe i ro para cri ar em-
pre go, para dar con di ção so ci al àque les que não têm
opor tu ni da de de tra ba lho. A taxa de ju ros alta ini be os
in ves ti men tos e, des sa for ma, faz com que o País
con vi va com mais de 50% de sua mão-de-obra, dos
seus tra ba lha do res, no mer ca do in for mal, por que os
em pre sá ri os, ora para fu gir de al guns pro ble mas cri a -
dos pela le gis la ção tra ba lhis ta, ora para fu gir do cus-
to, não re gis tram os tra ba lha do res em car te i ra. E isso
au men ta a di fe ren ça en tre os mais ri cos e os mais po-
bres. E essa di fe ren ça é mu i to gran de em nos so País.

Hoje, aque les que re pre sen tam os 10% mais ri-
cos de têm 50% das ri que zas na ci o na is. E, ao con trá -
rio, os 50% mais po bres de têm 10% das ri que zas na-
ci o na is. E isso está cres cen do. 

No meu Esta do, cons ta ta mos que, nes te Go ver -
no, os mais ri cos au men ta ram seu pa tri mô nio em cer-
ca de 10%, en quan to os mais po bres di mi nu í ram sua
ren da em 13%. Os ri cos es tão mais ri cos, e os po bres, 
mais po bres.

Mas isso é cla ro, é essa a ló gi ca que leva os 31
ban cos bra si le i ros a ob te rem um lu cro de R$11.130
bi lhões por con ta da alta taxa de ju ros, que dá lu cro a
quem es pe cu la, e as mu dan ças cam bi a is.

Cito aqui uma de cla ra ção do Pre si den te do Ban-
co Itaú de que, se não hou ves se essa pe que na va ri a -
ção do dó lar para ba i xo, já que os ban que i ros es pe ra -
vam que o dó lar per ma ne ces se em R$2,60, e está no
pa ta mar de R$2,35, o lu cro de les te ria sido em tor no
de R$280 mi lhões a mais do que foi – e olhem que já
foi de R$2.380 bi lhões.

Sr. Pre si den te, em seu Esta do, Ser gi pe, mu i tos
têm uma ren da per ca pi ta me nor que R$565,00 por
ano. Em meu Esta do tam bém, e em to dos os Esta dos
bra si le i ros, há cer ca de 50 mi lhões de bra si le i ros com
ren da per ca pi ta me nor do que R$565,00 por ano –
da dos do IBGE. Se V. Exª to mar o lu cro dos ban cos e
di vi dir por R$565,00, che ga rá à con clu são de que
pre ci sa ría mos de de ze no ve mi lhões e se te cen tos mil
bra si le i ros para re ce ber, du ran te o ano, uma ren da
igual ao lu cro que os trin ta e um ob ti ve ram.

Algo está er ra do, Sr. Pre si den te. Eu me lem bro –
e V. Exª foi um dos que mais pro tes ta ram – que quan-
do os ban cos ti ve ram pre ju í zo o Go ver no dis se: ”Os
ban cos não po dem que brar. Isso vai afe tar a eco no -
mia, vai tra zer de sem pre go, vai as fi xi ar a eco no mia

na ci o nal“. E lá se fo ram R$30 bi lhões ou R$32 bi lhões 
para co brir o rom bo dos ban cos. De uma vez só, R$5
bi lhões para um, R$6 bi lhões para ou tro... O Ban co
Cen tral dis po ni bi li zou R$32 bi lhões para so cor rer os
ban cos, para que eles não que bras sem. Esse pre ju í -
zo foi di vi di do com a so ci e da de. Mas ago ra que os
ban cos ob ti ve ram lu cro, esse lu cro não é di vi di do; o
lu cro é dos ban que i ros, que po de rão con ti nu ar com-
pran do imó ve is fora do País, gran des fa zen das fora
do País, po de rão con ti nu ar com pran do os seus ja ti -
nhos. Enfim, po de rão co lo car esse lu cro em ou tros
ne gó ci os por que, no dia em que os ban cos vol ta rem a
dar pre ju í zo, eles sa bem que têm uma mãe zo na que
vai co brir esse rom bo: a Na ção bra si le i ra, que sus ten -
ta o Erá rio, que por sua vez dis põe do seu di nhe i ro
para sal var ban cos que bra dos. O mes mo pen sa men -
to ou a mes ma tese não é de fen di da quan do em pre -
sá ri os que bram. Ora, se em uma dé ca da 1,2 mi lhão
de fa mí li as de i xa ram a agri cul tu ra para bus car uma
nova opor tu ni da de na ci da de, é por que eles que bra -
ram na agri cul tu ra, e nin guém os so cor reu. O Go ver -
no não dis se: ”Olha, se 1,2 mi lhão de fa mí li as de i xa -
rem o cam po, será um caos so ci al“. Cada fa mí lia des-
sas cus ta ao Go ver no US$2,8 mil, se con ti nu ar na
agri cul tu ra; e vai cus tar ao mes mo Go ver no US$8 mil
aqui na ci da de. Mas nin guém pen sou nis so. De i xa ram 
que es sas fa mí li as vi es sem para a ci da de e hoje in te -
gras sem as es ta tís ti cas de de sem pre go, vi o lên cia,
cri mi na li da de.

Qu an do mi cros, pe que nos, mé di os e gran des
em pre sá ri os que bram, nin guém so cor re. Ago ra mes-
mo ouvi o dis cur so de um Se na dor do Espí ri to San to
fa lan do da fá bri ca de cho co la tes Ga ro to, que de po is
de 70 anos não con se guiu fi car no mer ca do e foi ven-
di da. Mas nin guém vai so cor rer um em pre sá rio bra si -
le i ro que está ge ran do um, dois, mil em pre gos; não
tem o so cor ro. Qu an do um ban co que bra, tem o so-
cor ro. Mas quan do um ban co tem esse lu cro de
R$11,131 bi lhões, te mos que pen sar que al gu ma co i -
sa está er ra da. E aí fui ana li sar e com pa rar o que está
acon te cen do com o res to da eco no mia. 

Sr. Pre si den te, os ban cos es tão em se gun do lu-
gar no Pro con por ca u sa do pés si mo aten di men to
que pres tam aos cli en tes. Hoje, os ban cos têm tan ta
so be ra nia, tan ta im por tân cia para o Esta do, para o
Go ver no, que eles tra tam os cli en tes como que rem:
de i xam o cli en te em fi las, obri gam o cli en te a fa zer se-
gu ro na aber tu ra de con ta. Enfim, são mu i to al tos os
cus tos que os ci da dãos bra si le i ros es tão ten do com
essa ga nân cia dos ban cos. E os Pro cons re gis tram a
pres ta ção de ser vi ços ban cá ri os em se gun do lu gar
em nú me ro de re cla ma ções. A Con fe de ra ção Na ci o -
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nal do Sis te ma Fi nan ce i ro e a Fe bra ban che ga ram a
pe dir que os ban cos fos sem li be ra dos do cum pri men -
to do Có di go de De fe sa do Con su mi dor. Ve jam como
os ban que i ros acre di tam que po dem tra tar a so ci e da -
de bra si le i ra. O dono da far má cia, da pa da ria, do co-
mér cio, da in dús tria têm que pres tar con tas, pa gar im-
pos tos. Se aten de rem mal ou se hou ver al gum pro ble -
ma, o Pro con vai lá e au tua o es ta be le ci men to. Mas os
ban que i ros não que rem ser sub me ti dos a esse cri vo,
por que acham que po dem fi car fora do Có di go de De-
fe sa do Con su mi dor. A ou sa dia che ga a esse pon to,
Sr. Pre si den te!

Pois bem, as es ta tís ti cas ofi ci a is di zem que a
es ta bi li da de da mo e da foi uma con quis ta. Foi uma
con quis ta sim, Sr. Pre si den te, só que o Bra sil, que
está en tre os 25 pa í ses de ma i or ren da per ca pi ta,
está, como dis se, em 79º em dis tri bu i ção de ren da. E
quan do olha mos que há uma trans fe rên cia de ren da
do se tor pro du ti vo para o se tor es pe cu la ti vo, fi ca mos
tris tes por que essa é a mes ma his tó ria do tem po em
que o Bra sil vi via em uma in fla ção re cor de. A re gra
não mu dou, con ti nu a mos com a mo e da es tá vel a san-
grar, a dre nar re cur sos do sis te ma pro du ti vo para o
se tor es pe cu la ti vo da so ci e da de. Enquan to essa re-
gra não for in ver ti da, en quan to tra ba lho não va ler
mais que es pe cu la ção este País não pode dar ren da
su fi ci en te para es ses 50 mi lhões de bra si le i ros que vi-
vem à mar gem da so ci e da de – os ex clu í dos, como to-
dos os dis cur sos re co nhe cem. Não há mu ti rão na ci o -
nal que faça os go ver nos en ten de rem que even tu a is
fa vo res a ban cos e ban que i ros – os qua is po dem até
ser re tri bu í dos em mo men tos im por tan tes – têm um
cus to so ci al enor me, re fle ti do nos nú me ros. 

Sr. Pre si den te, quan do ve ri fi ca mos que 45%
dos po bres lo ca li za dos exa ta men te na fa i xa dos 50
mi lhões são cri an ças me no res de 15 anos, fi ca mos a
pen sar qual a pers pec ti va que esta so ci e da de car re -
ga con si go por que aque las são as cri an ças que não
es tão co men do, não es tão es tu dan do, não es tão ob-
ten do o di re i to de ci da dão que a Cons ti tu i ção ga ran te, 
mas o Esta do não con fir ma na sua ação. É cla ro que
es ses 45% de cri an ças, Sr. Pre si den te, sig ni fi ca rão
para o País um enor me po ten ci al de caos so ci al que
virá pela fren te se não hou ver re a ção da clas se po lí ti -
ca e da so ci e da de no sen ti do de exi gir que haja um
pou co mais ou mu i to mais de pre o cu pa ção com o
pon to cru ci al de ga ran tir mos se gu ran ça à nos sa po-
pu la ção. Po dem-se vo tar 260 pro je tos de lei no Se na -
do Fe de ral, na Câ ma ra dos De pu ta dos, apro var todo
esse pa co te de se gu ran ça pú bli ca que está sen do
ela bo ra do, de sar mar a po pu la ção, ti rar os re vól ve res
dos ci da dãos bra si le i ros, mas se não ofe re cer mos

con di ções de edu ca ção, de sa ú de e, so bre tu do, de
qua li fi ca ção pro fis si o nal para aque les que saem da
fa i xa etá ria dos 15 anos e que rem in gres sar no mer-
ca do de tra ba lho, não ha ve rá a cha ma da in clu são so-
ci al. Assim, Sr. Pre si den te, va mos con ti nu ar em um
Bra sil em que ban cos e ban que i ros não li gam para a
seca do Nor des te, para as en chen tes do Sul, para o
de sem pre go, pre o cu pam-se ape nas com as ta xas de
ju ros pra ti ca das no País. Enquan to hou ver in sen si bi li -
da de para com a fa i xa de ida de que re pre sen ta hoje
45% dos po bres do Bra sil – as cri an ças com me nos
de 15 anos –, sem dú vi da ne nhu ma va mos con ti nu ar
vi ven do a de si gual da de.

Há um cál cu lo ofi ci al que diz o se guin te: a cada
real in ves ti do na pré-es co la, na edu ca ção de cri an -
ças, eco no mi zam-se R$7,00 no fu tu ro. Há ou tro dado,
Sr. Pre si den te: cada cri an ça que en tra na pré-es co la
terá uma pers pec ti va de 20% a mais de ren da quan do 
adul ta. Aí está o cen tro da ques tão para que pos sa -
mos ana li sar e pen sar no que fa zer para im pe dir que
essa trans fe rên cia de di nhe i ro con ti nue. Para en cur -
tar o meu pro nun ci a men to e pos si bi li tar que os Se na -
do res José Edu ar do Du tra e Luiz Otá vio usam a pa la -
vra ain da nes ta ses são vou ci tar três exem plos para
mos trar onde está a trans fe rên cia de re cur sos. Se-
gun do um es tu do, um jo vem que se en con tra na fa i xa
dos 60% mais po bres da po pu la ção tem 0,5% de pos-
si bi li da de de en trar numa uni ver si da de pú bli ca. Isso é
gra ve, Sr. Pre si den te! A uni ver si da de pú bli ca é sus-
ten ta da com di nhe i ro pú bli co. Um por cen to do PIB
na ci o nal é des ti na do a ela. E os re cur sos es tão sen do
in ves ti dos para abri gar aque les que po de ri am even tu -
al men te pa gar seus es tu dos em uma uni ver si da de
par ti cu lar. Algu ma co i sa está er ra da. Está ha ven do
trans fe rên cia de di nhe i ro da clas se tra ba lha do ra, que
tam bém paga im pos to quan do con so me ar roz, fe i jão,
quan do acen de a luz, quan do uti li za água, para uma
clas se que po de ria ar car com os cus tos de es tu dar
numa uni ver si da de par ti cu lar. Se ve ri fi car mos, 93%
dos alu nos das uni ver si da des pú bli cas es tão en tre os
40% mais ri cos do País, e ape nas 7%, en tre os 60%
mais po bres.

Um ou tro dado que cito para mos trar que está
ha ven do trans fe rên cia de di nhe i ro das clas ses mais
po bres e a con se qüen te con cen tra ção da ri que za nas
mãos de pou cos, diz res pe i to ao SUS, em que 78%
dos pa ci en tes es tão en tre os 40% mais ri cos. Só que
es ses têm pla no de sa ú de e po de ri am es tar in clu í dos
na par ce la da po pu la ção que paga pla no de sa ú de e
vai ser aten di da, re mu ne ran do o SUS para que, as-
sim, os re cur sos do Sis te ma Úni co de Sa ú de au men -
tas sem e não fos sem des vi a dos dos mais po bres,
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que pre ci sam de aten di men to mé di co gra tu i to. Mas
isso não ocor re.

Sr. Pre si den te, o ter ce i ro exem plo de em po bre -
ci men to da clas se tra ba lha do ra, de trans fe rên cia de
di nhe i ro des sa clas se para a mais rica se dá em re la -
ção às apo sen ta do ri as. Ses sen ta e cin co por cen to
dos re cur sos des pen di dos pela União para pa ga men -
to de apo sen ta do ri as des ti nam-se aos 20% mais ri-
cos. Quer di zer, de 10% dos mais po bres, eles fi cam
com 2,5% do di nhe i ro das apo sen ta do ri as.

Ci tei três exem plos de que não hou ve pre o cu pa -
ção, em tem po al gum: que se cor ri gis se a trans fe rên -
cia de re cur sos do SUS dos po bres para os mais ri-
cos: as uni ver si da des pú bli cas es tão ocu pa das pe los
mais ri cos; e a ques tão das apo sen ta do ri as que pri vi -
le gia os mais ri cos. Po de ría mos ir mais lon ge, ci tan do
ou tros exem plos.

Sr. Pre si den te, o que me de i xa re al men te in dig -
na do é a per cep ção do quan to sig ni fi ca para os mais
po bres o lu cro dos ban cos. Che ga mos à con clu são de
que o lu cro dos ban cos é igual à ren da de qua se 20
mi lhões de bra si le i ros, ir mãos nos sos, que pa de cem
de to dos os ma les, des de a sub nu tri ção, anal fa be tis -
mo e fal ta de opor tu ni da de de fre qüen tar uma es co la
e um pos to de sa ú de de cen te, e vi vem em si tu a ção
su bu ma na, de mi sé ria.

Sr. Pre si den te, en quan to nes te País o tra ba lho
não ti ver mais va lor do que a es pe cu la ção, não cor ri -
gi re mos o pro ble ma das de si gual da des so ci a is, não
ofe re ce re mos se gu ran ça à nos sa po pu la ção. Esse é
o pon to. E en quan to os ban cos bra si le i ros con ti nu a -
rem ob ten do lu cros exor bi tan tes, fa bu lo sos, sem ne-
nhu ma pre o cu pa ção com o dia em que al gu ma ocor-
rên cia ma i or – um ba lan ço na eco no mia mun di al, por
exem plo – trou xer pre ju í zo aos ban cos, e se eles en-
fren ta rem esse ter re mo to, numa eco no mia do ou tro
lado do mun do, sa ben do, ten do a cer te za de que, se
ti ve rem pre ju í zos, o Go ver no os as sis ti rá, o Bra sil não
será uma Na ção jus ta. Con ti nu a re mos a ter que nos
en ver go nhar dos ín di ces de de si gual da de so ci al e do
em po bre ci men to cada vez ma i or da po pu la ção, es pe -
ci al men te a mais po bre. 

Sr. Pre si den te, tudo isso nos leva a acre di tar que
está na hora de uma re a ção da so ci e da de bra si le i ra
con tra al gu mas ca u sas des sas de si gual da des, como,
por exem plo, a cor rup ção des me su ra da. Deus me li-
vre! É no tí cia ruim todo dia, cor rup ção para todo lado!
E onde está a CPI da Cor rup ção? Ela po de ria es tar
aqui hoje, co la bo ran do para que hou ves se nes te País
uma in ves ti ga ção sé ria, ob je ti va, de to das as de nún -
ci as. Ago ra, não en ten do: só por que as si nei um re-
que ri men to pro pon do a CPI tive que sair do Par ti do

do Go ver no. Estou hoje na Opo si ção e te nho, Sr. Pre-
si den te, a gran de za de re co nhe cer as vir tu des des te
Go ver no, mas não pos so de i xar de cri ti car aqui lo que
en ten do es tar pre ju di can do a ca ma da me nos fa vo re -
ci da da po pu la ção bra si le i ra.

O Con gres so Na ci o nal, nes te mo men to, de ve ria 
apro ve i tar toda essa tur bu lên cia e con vo car o PFL
para as si nar o re que ri men to da CPI e para, tam bém,
en ten der o que V.Exª pre gou aqui, on tem, em re la ção 
aos pe que nos agri cul to res. Eles não têm nada com
essa con fu são. Os Par ti dos po lí ti cos de vem re sol ver
seus pro ble mas in ter na men te e tra tan do des sa ques-
tão no cam po po lí ti co ou po li ci al. Os pe que nos agri-
cul to res que es pe ram ter os mes mos di re i tos dos
gran des quan to à ro la gem de dí vi das não po dem con-
ti nu ar as sis tin do, to dos os dias, os Se na do res che ga -
rem aqui para vo ta rem a me di da pro vi só ria que re sol -
ve o pro ble ma de les e, por ca u sa da bir ra com o PFL,
fi ca rem sem sa ber o que vai ocor rer. Essa me di da
pro vi só ria tem pra zo até dia 31 de mar ço. É ne ces sá -
rio que se ja mos mais res pon sá ve is com aque les que
pre ci sam das leis.

Sr. Pre si den te, não es ta mos aqui para re pre sen -
tar ban que i ro, mas para re pre sen tar o povo bra si le i ro,
e o res pe i to deve ser tra du zi do com tra ba lho e voto.
Se há um pro ble ma po lí ti co a ser re sol vi do, que a re-
so lu ção não se dê en vi an do a con ta para os pe que -
nos agri cul to res des te País, que já so frem de ma is por
fal ta de um mo de lo que tor ne sua ati vi da de viá vel.

Sr. Pre si den te, lá na Câ ma ra está a CPMF en-
ros ca da. O Go ver no diz que, a cada se ma na, vai per-
der 400 mi lhões. Pois bem, en tão esse im pas se po lí ti -
co pre ci sa ser re sol vi do. Vote-se a CPMF. A fa vor ou
con tra, mas que se vote! E va mos vo tar tam bém a
me di da pro vi só ria que per mi te o es ca lo na men to das
dí vi das dos pe que nos agri cul to res, por que os gran-
des já se be ne fi ci am des se es ca lo na men to.

Há um des res pe i to com os 4,5 mi lhões de pro-
du to res e seus fa mi li a res que aguar dam uma de ci são
do Con gres so Na ci o nal re tar da da pela bir ra do PFL,
que só quer vo tar de po is de re sol ver o seu pro ble ma.
O Pre si den te dis se que te ria sido ele i to sem a aju da
do PFL, o qual fica bra vo e vem para o Con gres so Na-
ci o nal di zen do que en quan to não se re sol ver o pro ble -
ma da in ves ti ga ção da Po lí cia Fe de ral no es cri tó rio do
ma ri do da Go ver na do ra, não vo tam, por que aqui lo foi
uma vi o lên cia.

Sr. Pre si den te, os pe que nos agri cul to res não
têm nada a ver com isso. Eles não têm fi nan ci a men to
na Su dam; não são só ci os da Usi mar, da Nova Ho lan -
da nem de nin guém que des vi ou di nhe i ro da Su dam.
O que eles têm a ver com essa ques tão para fi ca rem
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es pe ran do que o PFL mos tre dis po si ção de vo tar?
Isso não é jus to! É ir res pon sa bi li da de e des res pe i to
com os pe que nos agri cul to res! 

Mas não é so men te cul pa do PFL. O Go ver no tam-
bém pre ci sa, nes te mo men to, pôr um fim, um bas ta nes-
sa cri se po lí ti ca, por que o País co me ça a pa gar por ela.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Osmar Dias, peço que V. Exª me con ce da um apar te.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con-
ce do o apar te ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Osmar Dias, é opor tu no o seu pro nun ci a men to, mas
dis cor do de V.Exª. Pror ro ga ção de CPMF não de ve ria 
ser vo ta da nem pelo Se na do nem pela Câ ma ra. O
que tem de ser fe i to nes te País é o que todo mun do
es pe ra: uma re for ma tri bu tá ria jus ta, que con tem ple
os Mu ni cí pi os e os Esta dos para os pre fe i tos e go ver -
na do res te rem con di ções de de sen vol ver o mí ni mo
tra ba lho nas suas ci da des, nos seus mu ni cí pi os, nos
Esta dos e as sim por di an te. É pre ci so aca bar com a
con cen tra ção de re cur sos nas mãos do Go ver no Fe-
de ral, para evi tar que ele fi que fa zen do todo tipo de
chan ta gem com os go ver nos es ta du a is, com os go-
ver nos mu ni ci pa is e até com pran do cons ciên cia. O
Con gres so Na ci o nal, de ve ria re al men te exi gir a re for -
ma tri bu tá ria e pa rar de re men dar. Che ga de pror ro -
ga ção e de cri a ção de im pos tos. O povo não agüen ta
mais pa gar tan tos im pos tos. A car ga tri bu tá ria é mu i to 
pe sa da, os en car gos so ci a is são pe sa dís si mos, o
povo pre ci sa de ali vio, e nós pre ci sa mos de exi gir a
re for ma tri bu tá ria nes te País. Eu não vo ta rei CPMF
aqui; vou vo tar con tra. Não é pos sí vel fi car...

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PTB – PR) – Então,
V. Exª vai vo tar con tra.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se for co-
lo ca do em vo ta ção, vo ta rei por que eu sou obri ga do a
vo tar. Mais acre di to que o Con gres so e os Lí de res de-
ve ri am exi gir do Pre si den te a vo ta ção de uma re for ma 
tri bu tá ria e não fi ca rem pror ro gan do im pos tos que
eram pro vi só ri os e ago ra já es tão se trans for man do
em per ma nen tes. Tem ra zão V. Exª quan do de fen de
os pe que nos agri cul to res, os pro du to res de le i te des-
te País. Há pou co tem po o Go ver no cri ou o Pro er e lo-
tou os co fres de ban cos, como o Mar ka, Fon te Cin -
dam, Na ci o nal e ou tros que fo ram so cor ri dos com o
di nhe i ro do povo. Por que não faz ago ra algo se me -
lhan te para os pe que nos agri cul to res, para os ti ra do -
res de le i te, para aque les que es tão em di fi cul da des?
Aliás é até bom fa lar nis so, os lu cros dos ban cos nun-
ca fo ram tão al tos como ago ra. O Go ver no au xi li ou os
ban cos quan do eles pre ci sa ram, por que os ban cos

não po dem acu dir quem está pas san do fome, quem
está en fren tan do di fi cul da des como os pe que nos
agri cul to res? O dis cur so de V. Exª é co e ren te, mo-
men to so e im por tan te. É as sim que va mos con ser tar
este País: fa lan do e agin do cor re ta men te em fa vor
dos ne ces si ta dos. Mu i to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, V. Exª não dis cor dou de nada do
que eu dis se. ape nas V. Exª co me çou a ou vir o meu
pro nun ci a men to quan do ele já es ta va em an da men to. 
Eu fa la va exa ta men te dos lu cros dos ban cos, fa zia
uma com pa ra ção com as de si gual da des so ci a is do
País e di zia des sa in to le rân cia que pros pe ra hoje no
Con gres so Na ci o nal, que faz com que não se vo tem
ma té ri as im por tan tes.

Qu an to à CPMF, não de fen di a apro va ção dela.
Dis se, sim, que, como já exis te, tem de ser vo ta da.
Ago ra, não há ou tro re mé dio. Vo te mos con tra ela ou a
fa vor dela. Mas é pre ci so votá-la. Os pe que nos agri-
cul to res, po rém, não têm nada a ver com isso. Estão
aguar dan do a de ci são do Con gres so Na ci o nal. 

Qu an to à re for ma tri bu tá ria, gos ta ria de di zer
que ela foi ob je to de dis cur so do atu al Go ver no nas
cam pa nhas ele i to ra is de 1994 e 1998. E o Con gres so
Na ci o nal, in clu si ve, foi res pon sa bi li za do por não
fazê-la. Entre tan to, to dos nós sa be mos que, se o Go-
ver no qui ses se, o Con gres so Na ci o nal te ria apro va do 
a re for ma que o Go ver no que ria, que não é a que a
so ci e da de de se ja. Tam bém de fen do que se faça am-
pla re for ma tri bu tá ria, até por que não é pos sí vel fa lar
em ge ra ção de em pre go e em no vos in ves ti men tos
sem ela, nem sem a que da da taxa de ju ros.

Sr. Pre si den te, en cer ra rei o meu pro nun ci a men -
to, para per mi tir que os nos sos co le gas pos sam tam-
bém fa zer os seus.

Agra de ço a V. Exª.
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, do Par ti do dos Tra ba lha do res.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
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, foi
for ma do ago ra à tar de na Câ ma ra dos De pu ta dos,
com a pre sen ça tam bém de Se na do res, aqui lo que
es ta mos in ti tu lan do de ”Nú cleo pela uni da de das
Opo si ções.“ Par la men ta res dos mais di ver sos Par ti -
dos re sol ve ram for ma li zar um ma ni fes to, en ca mi nha -
do aos Pre si den tes dos Par ti dos de Opo si ção, para
que es ses Par ti dos e seus res pec ti vos can di da tos se
sen tem à mesa para en con trar um ca mi nho uni tá rio
das Opo si ções bra si le i ras.
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O ma ni fes to é o se guin te:

Ma ni fes to a José Dir ceu, Le o nel Bri zo -
la, Mi guel Arra es, Re na to Ra be lo, Ro ber to
Fre i re, Wal de mar da Cos ta Neto e Zu le i de
Fa ri as.

Os úl ti mos acon te ci men tos da vida po-
lí ti ca na ci o nal in di cam que o nú cleo do po-
der es ta be le ci do, agin do sem es crú pu los,
pro cu ra con cen trar es for ços para ga ran tir a
sua con ti nu i da de. É uma pers pec ti va som-
bria para nos so País.

Do lado das for ças opo si ci o nis tas,
cres ce a idéia de que, pros se guin do na atu-
al dis per são em que nos en con tra mos, di mi -
nu em as pos si bi li da des de con se guir mos
nas pró xi mas ele i ções, a vi tó ria de que o
nos so povo pre ci sa.

O ape lo que di ri gi mos a V. Exªs, Pre si -
den tes dos nos sos Par ti dos, PT, PDT, PSB,
PcdoB, PPS, PL e PCB, com o res pe i to, a
con fi an ça e a ad mi ra ção que lhes dis pen sa -
mos, bem como ao Go ver na dor Ita mar Fran-
co, ao Se na dor Pe dro Si mon e ao PTB, é no
sen ti do de que re fa çam ca mi nhos e re to -
mem ini ci a ti vas em bus ca da uni da de, em
tor no de um pro gra ma de afir ma ção na ci o -
nal e por uma es tra té gia ele i to ral co mum,
que evi te o con ti nu ís mo e nos leve à vi tó ria. 

Na base de um pro gra ma que rom pa
com o mo de lo eco nô mi co de sub ser viên cia
que aí está e na bus ca de uma es tra té gia
ele i to ral uni fi ca da, po de re mos re u nir o que
de me lhor há no Bra sil e che gar mos à vi tó -
ria.

O nú cleo aqui for ma do, am pli a do com
a par ti ci pa ção de ou tros com pa nhe i ros, é o
pri me i ro pas so de um mo vi men to que res-
ga ta rá o des ti no do povo bra si le i ro.“

Esti ve ram pre sen tes a essa re u nião:
os De pu ta dos Ha rol do Lima, Lu i za Erun di -
na, Mar ce lo Bar bi e ri, Ru bens Bu e no, Vir gí lio 
Gu i ma rães, Vi val do Bar bo sa, Wal dir Pi res,
Cle men ti no Co e lho, Va nes sa Graz zi o tin e
Aven zo ar Arru da, além dos Se na do res Ro-
ber to Sa tur ni no e José Edu ar do Du tra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no ple ná -
rio des ta Casa, já tive a opor tu ni da de de me pro nun ci -
ar nes se sen ti do. O sur gi men to de vá ri as can di da tu -
ras de Opo si ção, ini ci al men te, es ta va ba se a do em al-
guns fa tos – que eram fa tos há al gum tem po, mas que
já não o são. Pri me i ro, a in ter pre ta ção que ha via de

que a cláu su la de bar re i ra te ria vi gên cia a par tir das
ele i ções de 2002 in cen ti va va di ver sos Par ti dos a lan-
ça rem can di da tos a Pre si den te da Re pú bli ca, até
para vi a bi li zar as suas le gen das em âm bi to na ci o nal.
Esse fato já não exis te, por que o TSE in ter pre tou cor-
re ta men te a le gis la ção, ao di zer que isso deve ocor rer 
ape nas a par tir das ele i ções de 2006.

Se gun do, a ava li a ção, a meu ver de li ran te, que
ha via no ano pas sa do, mas que per pas sa va mu i tos
se to res po lí ti cos, de que o Pre si den te da Re pú bli ca,
Fer nan do Hen ri que Car do so, che ga ria às ele i ções de
2002 em si tu a ção se me lhan te à que che gou o en tão
Pre si den te, José Sar ney, em 1989, ou seja, sem con-
di ções de in flu en ci ar o qua dro po lí ti co ele i to ral, o que
pos si bi li ta ria que dois can di da tos da opo si ção che-
gas sem ao se gun do tur no.

Hoje, a con jun tu ra po lí ti ca apon ta no sen ti do ab-
so lu ta men te con trá rio. Se é ver da de que o Go ver no
Fe de ral che ga às ele i ções des gas ta do, sem a mes ma 
for ça que ti nha em 94 e 98, é fato, e as pes qui sas es-
tão mos tran do isso, que o Pre si den te da Re pú bli ca
será, com cer te za, um gran de ele i tor e, pro va vel men -
te, a má qui na go ver na men tal terá con di ções de apre-
sen tar um can di da to com pe ti ti vo que che gue, in clu si -
ve, a dis pu tar o se gun do tur no.

Em ter ce i ro lu gar, a Re so lu ção do TSE, que ver-
ti ca li za as co li ga ções, sem dú vi da al gu ma, faz com
que os can di da tos e os par ti dos de opo si ção ana li -
sem esse novo qua dro, no sen ti do de evi tar apon tar
con ver gên ci as. Esse mo vi men to que es ta mos fa zen -
do, como já dis se, com a par ti ci pa ção dos mais di ver -
sos Par ti dos de opo si ção, não pro põe que nin guém
re ti re a sua can di da tu ra para apo i ar este ou aque le
can di da to. Esta mos pro pon do que os di ver sos Par ti -
dos de Opo si ção e seus res pec ti vos can di da tos se
dis po nham a ve ri fi car se é pos sí vel es ta be le cer um
pro gra ma co mum e um ca mi nho que apon te para a
uni da de das can di da tu ras, até mes mo por ca u sa da
obri ga to ri e da de da ver ti ca li za ção. Par ti cu lar men te,
não acre di to que esse man da men to ve nha a ser mo-
di fi ca do, prin ci pal men te no Con gres so Na ci o nal. O
pró prio com por ta men to de al guns Par la men ta res
hoje, na re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, ao pe dir vis ta na PEC que vi sa va re-
vo gar essa re so lu ção, de mons tra a fal ta de von ta de
po lí ti ca. Então, se esse fato está con su ma do, po de rá
ser o in du tor da uni da de, prin ci pal men te dos par ti dos
de opo si ção, que têm um ca rá ter mais ide o ló gi co e
sem pre pro pug na ram por se rem par ti dos na ci o na is e
por emi ti rem co e rên cia em suas co li ga ções. Se os
Par ti dos se dis pu se rem a sen tar à mesa para dis cu tir
um pro je to à luz da ver ti ca li za ção, o que es ta rá em
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pa u ta não será ape nas a can di da tu ra a Pre si den te e
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, mas de di ver sos can-
di da tos a Go ver na dor, a Se na dor. Por tan to, se hou ver 
von ta de po lí ti ca e des pren di men to dos Par ti dos, será
pos sí vel che gar à uni da de em tor no de um pro gra ma
e de um can di da to úni co à Pre si dên cia da Re pú bli ca
e a Go ver na dor que ve nha a con tem plar os di fe ren tes 
in te res ses le gi ti ma men te re pre sen ta dos pe los mais
di ver sos Par ti dos. Esse mo vi men to não tem a in ten -
ção de atro pe lar as di re ções e as pre si dên ci as dos
nos sos par ti dos, mas de pro vo car na so ci e da de e na
base dos par ti dos essa dis cus são. Sa be mos que há
um an se io mu i to gran de de inú me ros Par la men ta res,
além de mu i tos mi li tan tes dos mais va ri a dos par ti dos.

Acre di ta mos que o mo vi men to pos sa ini ci ar a
for ma ção de uma opi nião pú bli ca na base dos par ti -
dos, pos si bi li tan do a uni da de em que to dos nós acre-
di ta mos e para a qual tra ba lha mos.

Re gis tro o lan ça men to des se nú cleo. Ini ci al -
men te, exis tem as as si na tu ras dos Par la men ta res a
que me re fe ri, mas co le ta re mos as si na tu ras de Par la -
men ta res de ou tros par ti dos, tan to no Se na do Fe de -
ral quan to na Câ ma ra dos De pu ta dos. A in ten ção é a
de que esse nú cleo com pa re ça aos Esta dos, faça re-
u niões com as ba ses dos par ti dos em cada Esta do e
con ver se com os Pre si den tes dos Di re tó ri os Esta du a -
is e Na ci o nal, para ve ri fi car se é ou não pos sí vel a for-
ma ção des sa uni da de. Se isso não for pos sí vel, pelo
me nos não po de re mos ser acu sa dos de omis são ou
de não ter mos ten ta do.

Se per ma ne cer esse grau de dis per são das
can di da tu ras de Opo si ção, como aliás está no Ma ni -
fes to, pos si vel men te es ta re mos con tri bu in do para a
con ti nu i da de des se mo de lo eco nô mi co ex clu den te e
des sa li nha de Go ver no que vêm sen do re cha ça dos
pela ma i o ria do povo bra si le i ro e pe los Par ti dos de
Opo si ção no Con gres so.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Inda go ao Se na dor Ma gui to Vi le la se de se ja
ma ni fes tar-se.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sim,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Luiz Otá vio, so li ci to a V. Exª que, se
pos sí vel, di vi da o pra zo de 12 mi nu tos com o Se na dor 
Ma gui to Vi le la, pois às 18 ho ras e 30 mi nu tos en cer ra -
re mos a ses são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio,
agra de cen do a V. Exª a com pre en são.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te,
apro ve i to a opor tu ni da de, já que o Se na dor José Edu-
ar do Du tra me con ce de essa con di ção, para es cla re -
cer que fui eu o Se na dor que hoje, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral, 
pe diu vis ta do Pro je to de Emen da Cons ti tu ci o nal que
re vo ga a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Fico sa tis fe i to, tam bém, de ver a po si ção co e -
ren te e sin ce ra do Lí der de Opo si ção nes ta Casa, por-
que, re al men te, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so des pon ta como um gran de con du tor da su-
ces são pre si den ci al.

Por aca so, on tem, re pre sen tan tes do meu par ti -
do, que te nho a hon ra de ago ra li de rar nes ta Casa,
com pa re ce ram ao Pa lá cio da Alvo ra da para uma re u -
nião com o Pre si den te da Re pú bli ca, os Mi nis tros do
nos so par ti do, Srs. Pra ti ni de Mo ra es e Fran cis co Dor-
nel les, os De pu ta dos Del fim Net to, Odel mo Leão, Lí-
der do nos so par ti do na Câ ma ra Fe de ral, con tan do
com 49 Par la men ta res, e o Pre si den te em exer cí cio,
De pu ta do Pe dro Cor rêa. Essas li de ran ças fi ze ram
com que a de mons tra ção de so li da ri e da de e de re for -
ço à con di ção de ali a dos da base do Go ver no des de
1994 pos si bi li tas se que o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so ma ni fes tas se não só o seu pa pel de Lí-
der e con du tor do pro ces so su ces só rio do nos so can-
di da to, o Mi nis tro José Ser ra, des de a pré-con ven ção
do Par ti do, re a li za da em Bra sí lia. Ali com pa re ce mos,
acom pa nhan do o Go ver na dor Almir Ga bri el, que é
uma gran de li de ran ça na ci o nal do PSDB, nos so ali a -
do na ci o nal e tam bém es ta du al. Fico sa tis fe i to de ver
que a Opo si ção ago ra es ta be le ce uma nova di re triz
de ten tar unir-se num gran de pro je to, para en fren tar
as ele i ções de ou tu bro com o Go ver no e sua base ali-
a da.

Por tan to, fica tam bém aqui uma su ges tão de
acom pa nha men to des se ma ni fes to da Opo si ção, lido
hoje na Câ ma ra dos De pu ta dos, para que tam bém
nós, da base do Go ver no, pos sa mos, da mes ma for-
ma, unir mais ain da os Par ti dos da base e tra zer no-
vos ali a dos, para re al men te pro por, den tro do prin cí -
pio de mo crá ti co das nos sas ele i ções, um pro gra ma
de go ver no que es ta be le ça esse con tras te, essa dis-
pu ta en tre o Go ver no e a Opo si ção no pró xi mo ou tu -
bro, ain da este ano, quan do será de fi ni do, com cer te -
za, ou no pri me i ro ou no se gun do tur no, o novo Pre si -
den te do Bra sil e o novo Con gres so Na ci o nal. No Se-
na do Fe de ral re no va re mos dois ter ços do nú me ro de
Par la men ta res, um ter ço ape nas terá mais qua tro
anos de man da to.
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Fico sa tis fe i to em ver a mo vi men ta ção da Opo-
si ção e o res pe i to que tem de mons tra do, ago ra com
mu i to mais ên fa se, com mu i to mais tra ba lho, à con di -
ção fa vo rá vel com que o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so con duz o pro ces so ele i to ral.

Sr. Pre si den te, como re pre sen tan te do Esta do
do Pará e, por tan to, da re gião Ama zô ni ca, te nho a
gra ta sa tis fa ção de re gis trar que o jor na lis ta Rô mu lo
Ma i o ra na Jú ni or es te ve em Bra sí lia, no iní cio des ta
se ma na, para re ce ber, como pre si den te em exer cí cio
das Orga ni za ções Rô mu lo Ma i o ra na – ORM, o Prê-
mio Mé ri to Lo jis ta 2001. Esse é o Prê mio ins ti tu í do
pela Con fe de ra ção Na ci o nal de Di ri gen tes Lo jis tas –
CNDL e foi con ce di do ao jor nal pa ra en se O Li be ral,
que foi agra ci a do jun ta men te com ou tras em pre sas
de co mu ni ca ção, como a Rede Glo bo de Te le vi são,
a re vis ta Veja e os jor na is Ga ze ta Mer can til, O Glo-
bo, O Esta do de S.Pa u lo, Cor re io Bra zi li en se, O
Esta do de Mi nas e ou tras con si de ra das em pre sas
de âm bi to na ci o nal.

A ca te go ria que pre mi ou O Li be ral é des ti na da
aos 25 me lho res jor na is im pres sos de cada Esta do
da Fe de ra ção, se le ci o na dos por 5 mil lo jis tas de todo
o País. Na opor tu ni da de da en tre ga do prê mio con si -
de ra do o ”Oscar do Va re jo“, o pre si den te da Con fe de -
ra ção Na ci o nal dos Di ri gen tes Lo jis tas, Sr. Se bas tião
Ma u ro da Sil va, dis se que o Prê mio de mons tra aos
for ne ce do res sua gran de im por tân cia para o va re jo
na ci o nal. Res sal tou, tam bém, o pre si den te da CNDL
o pa pel do nos so jor nal, O Li be ral, como ve í cu lo de
qua li da de e a sua pre sen ça mar can te para o de sen -
vol vi men to da Ama zô nia, re gião es tra té gi ca para o
de sen vol vi men to do País.

Apro ve i to esta opor tu ni da de para des ta car que
esta é a 17ª vez que o jor nal O Li be ral é agra ci a do com
o Mé ri to Lo jis ta, es co lhi do por voto es pon tâ neo, o que
bem de mons tra a ex ce len te ace i ta ção da que le ve í cu lo
de co mu ni ca ção pela po pu la ção do meu Esta do do
Pará. Para che gar aos ven ce do res, mais de 5 mil lo jis tas 
de todo o País dis tri bu í ram mais de 19 mil ques ti o ná ri os
a seus cli en tes em pes qui sa ori en ta da pelo Ser vi ço Na-
ci o nal de Apo io à Mi cro e Pe que na Empre sa – Se brae,
ques ti o nan do so bre a qua li da de do pro du to, o ser vi ço, o
aten di men to, a pro mo ção e as es tra té gi as de pro pa gan -
da, itens que de ter mi nam a sa tis fa ção do cli en te e in flu -
em di re ta men te nas ven das.

Ao fi na li zar es tas bre ves pa la vras, que ro con-
gra tu lar-me com o jor nal O Li be ral que tem, em meu
Esta do, 98% de ace i ta ção pe las pes qui sas, não só do
Ibo pe, mas de to dos os ins ti tu tos do nos so País, e
per ten ce a um gru po que sem pre in ves tiu em tec no lo -

gia de pon ta, ini ci a ti va esta que é uma he ran ça di re ta
do jor na lis ta Rô mu lo Ma i o ra na mu i to bem se gui da
por sua fa mí lia. As Orga ni za ções Rô mu lo Ma i o ra na
são um gru po em pre sa ri al mo der no, ge nu i na men te
pa ra en se, que per mi te ao meu Esta do do Pará uma
po si ção de Pri me i ro Mun do em ter mos de me i os de
co mu ni ca ção. As mi nhas ho me na gens, por tan to, à
Srª Dea Ma i ra na, Pre si den te do Gru po, e aos seus fi-
lhos, com des ta que para os di re to res Rô mu lo Jú ni or e
Ro nal do Ma i o ra na.

Sr. Pre si den te, re al men te é um mo men to de
gran de sa tis fa ção ver o nos so País, den tro da nos sa
Ca pi tal, Bra sí lia, re co nhe cer um ór gão de im por tân -
cia não só dos gran des cli en tes, não só da gran de mí-
dia, mas da que le povo me nor, de um Esta do de mais
de 1.250.000 m², mas que va lo ri za o re sul ta do da ba-
lan ça co mer ci al po si ti va, com mais de 2 bi lhões de
dó la res por ano, aju dan do o Bra sil em mo men tos di fí -
ce is como este em que vi ve mos hoje. Mas sa be mos
que exis te so lu ção, que te mos sa í da! Não vai acon te -
cer com o Bra sil o que ocor reu na Argen ti na, pois te-
mos Esta dos, como o do Pará, que, além de viá vel,
par ti ci pa com gran des re sul ta dos para o País. Por tan -
to, ca u sa-nos or gu lho uma em pre sa como o Gru po Li-
be ral, que re pre sen ta tão bem nos so Esta do e o País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela pa ciên cia e
por ter ain da a opor tu ni da de de con ce der a pa la vra ao
Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, como úl ti mo ora dor ins cri to, 
ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou apre sen tan do
à Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca do Con gres so
Na ci o nal uma pro po si ção com o ob je ti vo de tor nar he di -
on dos os cri mes pra ti ca dos con tra a mu lher. Tra ta-se de
uma emen da ao Pro je to de Lei nº 389, que visa a pro te -
ger as mu lhe res de um tipo de agres são inad mis sí vel e
que in sis te em se per pe tu ar ain da nos dias de hoje.

As mu lhe res têm al can ça do gran des con quis tas 
nos úl ti mos anos. É ine gá vel o seu avan ço no mer ca -
do de tra ba lho, na as cen são a pos tos im por tan tes na
vida pú bli ca e no mun do em pre sa ri al. Con quis tas su-
a das e ob ti das gra ças à com pe tên cia que as mu lhe -
res têm de mons tra do.

Pes qui sas fe i tas em vá ri as par tes do mun do
com pro vam que as mu lhe res, quan do são guin da das
a pos tos im por tan tes, de mons tram ca pa ci da de, sen-
si bi li da de e ho nes ti da de no tra ba lho. No Bra sil, uma
amos tra gem re cen te mos tra que os bra si le i ros con fi -
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am mais nas mu lhe res e que acre di tam no seu po ten -
ci al.

É uma pro va ca bal de que o pre con ce i to vai sen-
do su pe ra do, abrin do es pa ço para a cons tru ção de
um mun do mais igual e mais jus to.

Ape sar dos avan ços, in fe liz men te, per sis te na
so ci e da de uma ex cres cên cia que pre ci sa ser com ba -
ti da com vi gor: a vi o lên cia do més ti ca con tra as mu lhe -
res. Os nú me ros as sus tam e o his tó ri co re cen te dos
ca sos com pro vam que, mes mo com a mu lher an ga ri -
an do mais res pe i to na so ci e da de, esse tipo de cri me
não di mi nui.

Com o ob je ti vo de ini bir as ações co var des de vi-
o lên cia do més ti ca con tra as mu lhe res é que apre sen -
tei a pro po si ção para tor nar he di on dos es ses cri mes.

No al vo re cer do séc. XXI não po de mos ad mi tir
que a vi o lên cia do més ti ca cons ti tua uma má cu la na
so ci e da de bra si le i ra. Não é pos sí vel cons tru ir uma so-
ci e da de de mo crá ti ca que não seja sus ten ta da pela
har mo nia da re la ção res pe i to sa do ho mem para com
sua com pa nhe i ra, que, jun to com os fi lhos, for mam a
base da na ção, que é a fa mí lia.

Acre di to que a co er ção efe ti va do Po der Pú bli co, 
me di an te a ini bi ção de tais com por ta men tos vi o len tos 
de ho mens con tra mu lhe res pode su plan tar o es tá gio
de bar bá rie que ain da po voa par te dos la res bra si le i -
ros, re per cu tin do do lo sa men te, ou do lo ro sa men te na
for ma ção das ge ra ções fu tu ras.

Antes de ela bo rar esta pro po si ção, dis cu ti o as-
sun to com al gu mas en ti da des de de fe sa dos di re i tos
fe mi ni nos, en tre as qua is o Ce vam – Cen tro de Va lo ri -
za ção da Mu lher, do Esta do de Go iás. E fi quei con-
ven ci do de que se tra ta de uma ini ci a ti va que po de rá
dar re sul ta dos prá ti cos po si ti vos.

Peço, por tan to, o apo io das Srªs e dos Srs. Se-
na do res para a apro va ção des ta emen da. Na cer te za
de que, com isso, es ta re mos pres tan do uma ho me na -
gem e um so cor ro às mi lha res de mu lhe res que
dia-a-dia ain da são ví ti mas da vi o lên cia do més ti ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de sig -
nou o Se na dor José Ser ra para re pre sen tar o Se na do 
Fe de ral nas co me mo ra ções dos 65 anos da Con gre -
ga ção Isra e li ta Pa u lis ta, sem ônus para a Casa, onde
com pa re ce rá tam bém o Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca.

Ten do em vis ta que a so le ni da de ocor re rá às 20
ho ras e 30 mi nu tos de hoje, a mis são se es ten de rá
até ama nhã, dia 14 de mar ço.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Edu-
ar do Si que i ra Cam pos, Ma u ro Mi ran da e Car los Be-
zer ra en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca -
dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cen te re-
por ta gem da re vis ta RDM, de Cu i a bá, in ti tu la da ”Epi-
de mia da Vida Mo der na“, aler ta para o cres ci men to
dos ca sos de cân cer na que le Esta do, no Bra sil e em
todo o mun do; e, ao mes mo tem po, re la ta pes qui sas
que vêm sen do fe i tas por um can ce ro lo gis ta cu i a ba -
no, Gu i lher me Be zer ra de Cas tro, que pre ten de con-
tri bu ir para re du zir a in ci dên cia de um tipo de cân cer,
o de mama, qui çá para pro du zir uma va ci na vi san do à
imu ni za ção das mu lhe res com pre dis po si ção à mo-
lés tia. 

A ci ta da re por ta gem, ou vi dos os es pe ci a lis tas
no as sun to, re la ci o na a in ci dên cia dos di ver sos ti pos
de cân cer com o cres cen te rit mo de in dus tri a li za ção
da so ci e da de mo der na. Mais adi an te, su ge re al guns
cu i da dos que de vem ser to ma dos para pre ve nir o sur-
gi men to des sa mo lés tia. 

A in ci dên cia do cân cer no Bra sil, de acor do com
a pu bli ca ção, foi, em 1999, de 147 ca sos por gru pos
de 100 mil ha bi tan tes, acom pa nhan do a mé dia mun-
di al, de 149 ca sos por gru po idên ti co. Isso equi va le a
di zer que te mos, no Bra sil, mais de 260 mil pes so as
com essa do en ça. 

Le van ta men to efe tu a do por oito la bo ra tó ri os
mato-gros sen ses, para uma ins ti tu i ção li ga da ao Hos-
pi tal San ta Rosa, da Ca pi tal, de mons trou que o cân-
cer de prós ta ta é o mais co mum en tre a po pu la ção
mas cu li na, en quan to nas mu lhe res pre do mi na o cân-
cer de colo ute ri no, se gui do pelo de mama.

O tra ba lho do can ce ro lo gis ta Gu i lher me Be zer -
ra, Sras e Srs. Se na do res, é re la ci o na do exa ta men te
com o cân cer de mama, que, de vi do à sua alta in ci -
dên cia e mor ta li da de, re pre sen ta um gra ve pro ble ma
de sa ú de pú bli ca. De acor do com o Dr. Gu i lher me Be-
zer ra, ”tra ta-se do tu mor ma lig no mais pe ri go so da
raça hu ma na, atin gin do 1 mi lhão e 400 mil pes so as
no mun do in te i ro, a cada ano“. Ele vai além: sen do a
pri me i ra ca u sa de mor te de mu lhe res por do en ças
ne o plá si cas nos Esta dos do Sul, do Su des te e do
Cen tro-Oes te, ele acre di ta que tam bém em seu Esta-
do essa mo da li da de já su pe rou a in ci dên cia do cân-
cer de colo ute ri no. 

02198 Qu in ta-feira  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Para me lhor co nhe cer os me ca nis mos des sa
do en ça, o es pe ci a lis ta con ta com trun fo que não pode
ser des pre za do: tra ta-se de es tu dar o có di go ge né ti co 
das ín di as bra si le i ras, as qua is, de sen vol ven do em-
bo ra ou tras ne o pla si as, pa re cem imu nes ao cân cer
de mama.

A Esco la Pa u lis ta de Me di ci na, que man tém um
pos to de sa ú de na re ser va do Xin gu, ja ma is re gis trou, 
em 36 anos, a ocor rên cia de cân cer de mama en tre
as ín di as de et ni as di ver sas. O mes mo ocor re em
San gra dou ro, a 250 qui lô me tros de Cu i a bá, onde a
Mis são Sa le si a na aten de a mais de 10 mil ín di os xa-
van tes. Ou tra ca rac te rís ti ca da po pu la ção in dí ge na
não-mis ci ge na da é pos su ir o mes mo gru po san güí -
neo – ”O“ po si ti vo. 

”Ao fa zer a com pa ra ção – ex pli ca o can ce ro lo -
gis ta –, va mos sa ber se as ín di as pos su em um fa tor
ge né ti co de pro te ção ao cân cer de mama, ou se têm
um fa tor de pro mo ção não ati va do“. Caso en con tre o
gene pro te tor, es cla re ce a pu bli ca ção, o pes qui sa dor
pre ten de iso lá-lo e mul ti pli cá-lo em la bo ra tó rio para
pro du zir a va ci na. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ao lou var a
ini ci a ti va do can ce ro lo gis ta Gu i lher me Be zer ra, bem
as sim a se ri e da de das pes qui sas co man da das pelo
Hos pi tal San ta Rosa, não pos so de i xar de ma ni fes tar
mi nha pre o cu pa ção com o ver da de i ro as sé dio, mu i -
tas ve zes pro vo ca do por es tran ge i ros, à re ve lia de
nos sas au to ri da des, que vem so fren do a po pu la ção
in dí ge na bra si le i ra. 

Não se tra ta de xe no fo bia, ab so lu ta men te. O
Bra sil tem toda uma his tó ria de hos pi ta li da de para
com os es tran ge i ros que aqui vi e ram mo rar ou que
para cá se des lo cam em bus ca de en tre te ni men to ou
mo ti va dos por ne gó ci os. Re co nhe ce mos, in clu si ve,
que os imi gran tes, se aqui en con tra ram no vas opor tu -
ni da des, de ram, em con tra par ti da, um gran de im pul -
so ao nos so de sen vol vi men to. 

No en tan to, em tem pos de glo ba li za ção, quan do 
as fron te i ras se tor nam cada vez mais dé be is, de ve -
mos es tar aten tos aos in te res ses que mo vem os va ri -
a dos gru pos hu ma nos que vi si tam ou mes mo se ins-
ta lam em nos so País. É fato so be ja men te co nhe ci do
que a Ama zô nia des per ta a co bi ça in ter na ci o nal, e
que au to ri da des de pa í ses os mais di ver sos têm pro-
cu ra do in flu ir na po lí ti ca in ter na bra si le i ra con cer nen -
te ao de sen vol vi men to da Re gião Ama zô ni ca. 

É co mum, Sr. Pre si den te, lou var-se o pa tri o tis -
mo do povo nor te-ame ri ca no. Da mes ma for ma, jus ti -
fi cam-se a todo mo men to as ati tu des dos pa í ses de-
sen vol vi dos na pro te ção do se tor agrí co la, da in dús -
tria, da cul tu ra, do idi o ma e de ou tros in te res ses na ci -

o na is. No Bra sil, de fen der o in te res se na ci o nal dá
mar gem a ri di cu la ri za ções...

No en tan to, Sr. Pre si den te, o País, ao abrir os
bra ços para os es tran ge i ros que nos vi si tam, não
pode ig no rar qua is são seus in te res ses e as ati vi da -
des que aqui de sen vol vem. A Ama zô nia, há al gum
tem po, vem sen do in va di da por pes qui sa do res, es tu -
dan tes, em pre sá ri os, re li gi o sos e tu ris tas. A nin guém
é dado des co nhe cer, por exem plo, a co bi ça es tran ge i -
ra pela bi o di ver si da de da re gião. Por inér cia nos sa,
nu me ro sos ex tra tos ve ge ta is, com efi cá cia me di ca -
men to sa e tí pi cos da nos sa flo ra, já fo ram pa ten te a -
dos por in dús tri as far ma cêu ti cas es tran ge i ras. 

Da mes ma for ma, o co nhe ci men to tra di ci o nal de
nos sos po vos in dí ge nas tem sido uti li za do por la bo ra -
tó ri os in ter na ci o na is. Ao tomá-lo como pon to de par ti -
da, es ses la bo ra tó ri os po dem res trin gir o cam po de
suas pes qui sas, eco no mi zan do mi lhões de dó la res.
Não é de es tra nhar, por tan to, que os po vos in dí ge nas
re i vin di quem me ca nis mos de pro te ção e de com pen -
sa ção para a uti li za ção dos co nhe ci men tos tra di ci o -
na is. É pre ci so, Sras e Srs. Se na do res, pôr um fim à bi-
o pi ra ta ria e aos ata ques que ob je ti vam des na ci o na li -
zar a Ama zô nia bra si le i ra. 

Assim, ao sa u dar o de sen vol vi men to de uma
pes qui sa que pode sig ni fi car a cura de mi lha res de
mu lhe res afe ta das pelo cân cer de mama, ou mes mo
a pre ven ção da do en ça, que ro re i te rar meus ape los
para que as au to ri da des bra si le i ras se em pe nhem na
de fe sa e na pro te ção dos po vos in dí ge nas, do nos so
ter ri tó rio e de nos sos re cur sos.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-

co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, ao lon go do meu man da to nes ta Casa, te nho re-
gis tra do des ta tri bu na to das as ações de sen vol vi das
pelo Go ver no do To can tins, jun ta men te com o Go ver -
no Fe de ral, no sen ti do de con so li dar a in fra-es tru tu ra
bá si ca do nos so Esta do, pro pi ci an do o de sen vol vi -
men to e o cres ci men to eco nô mi co para aque la pro-
mis so ra e cada vez mais prós pe ra re gião de nos so
País, a qual te nho or gu lho de re pre sen tar no Se na do
Fe de ral.

As ações de sen vol vi das in te res sam não so men -
te ao To can tins mas a todo o Bra sil, dado o re le van te
pa pel e o ca rá ter de in te gra ção na ci o nal de que é do-
ta do o nos so Esta do.

Obras como a Hi dre lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga -
lhães, a Hi dro via Ara gua ia-To can tins, a Fer ro via Nor-
te-sul, o Li nhão de Tu cu ruí e sua du pli ca ção, a Usi na
Hi dre lé tri ca de Pe i xe, ape nas para ci tar as ações
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mais co nhe ci das, são fun da men ta is para a in te gra -
ção das di ver sas re giões bra si le i ras, tema que, por di-
ver sas ve zes, tive opor tu ni da de de ana li sar com ma i -
or pro fun di da de em dis cur sos fe i tos des ta tri bu na.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é com
gran de sa tis fa ção que com pa re ço a esta tri bu na para
fa zer mais um re gis tro, mais um pas so rumo à con so -
li da ção de nos sa ma triz de trans por tes.

Em re u nião re a li za da na úl ti ma sex ta-fe i ra no
Pa lá cio Ara gua ia, o Pre si den te da VALEC, Dr. Luiz
Ra i mun do de Aze ve do, co mu ni cou ao Go ver na dor Si-
que i ra Cam pos que co me ça ain da este mês a cons-
tru ção de um novo tre cho da Fer ro via Nor te-sul, num
to tal de 58 KM, unin do as ci da des de Dar ci nó po lis a
Ara gua í na.

Não me nos im por tan te, foi o anún cio de que já
no pró xi mo mês o Esta do do To can tins po de rá em bar -
car pro du tos to can ti nen ses na Pla ta for ma Mul ti mo dal
de Agui ar nó po lis, no nor te do Esta do.

Assim, a Fer ro via Nor te-sul, an ti ga as pi ra ção do
nos so povo, vai se tor nan do, a cada dia, uma re a li da -
de para o País e para o To can tins.

Era esse o re gis tro que que ria fa 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, mi nha pre sen ça
na tri bu na tem, nes ta opor tu ni da de, o ob je ti vo de ava-
li ar com meus pa res um pro ble ma que vem pre o cu -
pan do as au to ri da des eco nô mi cas e agrí co las do
Esta do de Go iás, mas cuja sin to má ti ca pode mu i to
bem ser pro pa ga da a ou tros Esta dos da Fe de ra ção,
nos qua is a ati vi da de de pe cuá ria le i te i ra te nha re le -
vân cia eco nô mi ca.

No mês pas sa do, a Fe de ra ção da Agri cul tu ra do
Esta do de Go iás – FAEG, em ma ni fes ta ção for mal de
seu pre si den te, ma ni fes tou pre o cu pa ção com a in ten -
si da de com que os pro du to res de le i te es tão se des fa -
zen do dos seus plan téis.

A ven da dos re ba nhos le i te i ros para aba te de-
cor re do de ses tí mu lo dos pro du to res fren te ao avil ta -
men to dos pre ços do le i te in na tu ra, por par te da in-
dús tria de be ne fi ci a men to e de de ri va dos, cu jos pa ta -
ma res se en con tram aba i xo da li nha mí ni ma de cus-
tos de pro du ção em que os pe cu a ris tas in cor rem atu-
al men te.

A in dús tria le i te i ra não tem mos tra do uma cons-
ciên cia da in ter de pen dên cia en tre os elos da ca de ia
pro du ti va e a fa lên cia de qual quer dos seg men tos en-
vol vi dos, no caso, o dos pro du to res, po de rá ter sé ri as
con se qüên ci as nas re la ções de ofer ta e de man da de
le i te, com im pac to nos cus tos e pre ços de for ma mu i to 

mais in ten sa do que se fo rem con ce di das con di ções
de so bre vi vên cia eco nô mi ca dig na para os pro du to -
res de le i te in na tu ra.

Sr. Pre si den te, exis tem ain da al guns as pec tos
adi ci o na is en vol vi dos no ce ná rio a que me re fi ro, so-
bre os qua is pa i ram sé ri as dú vi das e que tam bém me-
re cem nos sa con si de ra ção.

A CPI da Assem bléia Le gis la ti va de Go iás, en-
cer ra da no fi nal de 2001, apon tou fa tos gra ves, ain da
em in ves ti ga ção pe las au to ri da des, como a car te li za -
ção do pre ço pago aos pro du to res, o mo no pó lio de
em ba la gens para os le i tes de lon ga vida e a omis são
quan to à fis ca li za ção do se tor.

Assim, o agra va men to cé le re da si tu a ção se
con fi gu ra ine vi tá vel em meu Esta do e ca bem me di das 
ur gen tes e fir mes para sua so lu ção ou mi no ra ção
ime di a ta.

Sras e Srs. Se na do res, de mi nha par te, re que ri
no va men te ao Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça
in for ma ções re la ti vas às ações ado ta das pela Se cre -
ta ria de Di re i to Eco nô mi co (SDE) da que le Mi nis té rio,
no sen ti do de co i bir a ma ni fes ta in fra ção à or dem eco-
nô mi ca co me ti da no mer ca do de le i te em Go iás.

Em 31 de ou tu bro pas sa do, en ca mi nhei um pri-
me i ro re que ri men to de in for ma ções, re la ti vo ao se tor
de pe cuá ria le i te i ra em Go iás.

O Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi -
ca (CADE) co mu ni cou a ine xis tên cia de pro ces so em
tra mi ta ção en vol ven do aque le se tor e en vi ou o re que -
ri men to à SDE, vi san do à ado ção das pro vi dên ci as
ne ces sá ri as para a in ves ti ga ção de pos sí vel in fra ção
à or dem eco nô mi ca. Em de cor rên cia, a SDE so li ci tou
à Co o pe ra ti va Mis ta Agro pe cuá ria do Vale do Ara gua -
ia Ltda. (COMIVA) e à em pre sa La ti cí ni os Bela Vis ta
Ltda. al gu mas in for ma ções per ti nen tes ao mer ca do
em ques tão. 

Embo ra já de cor ri dos mais de três me ses des de 
o en ca mi nha men to do re fe ri do re que ri men to, não nos
foi re la ta do se hou ve qual quer res pos ta ou con ti nu i -
da de do pro ces so in ves ti ga tó rio, e, por tan to, nada foi
fe i to com vis tas a so lu ci o nar de fi ni ti va men te a ques-
tão.

A es tru tu ra do Sis te ma Na ci o nal de De fe sa da
Con cor rên cia, com pos to pelo Cade, pela SDE e pela
Se cre ta ria de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi-
nis té rio da Fa zen da (SEAE), tem de i xa do a de se jar –
de cep ci o na do mes mo! – nós ci da dãos que aguar da -
mos uma res pos ta rá pi da e opor tu na à si tu a ção iden-
ti fi ca da.

Pa re cem-nos, as sim, in su fi ci en tes, in fru tí fe ras e
inex pres si vas as pro vi dên ci as to ma das pela SDE.
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Des sa for ma, não nos res ta ou tra al ter na ti va a
não ser re i te rar a so li ci ta ção des sas in for ma ções,
com o in tu i to de re pri mir as prá ti cas que fe rem a li vre
con cor rên cia, ora iden ti fi ca das no se tor le i te i ro de
Go iás, res ta u ran do os prin cí pi os da li vre ini ci a ti va.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, exis te um tema,
nes ta Re pú bli ca, que to dos abor dam o tem po todo.
Os me i os de co mu ni ca ção o re pe tem, os co men ta ris -
tas eco nô mi cos nele in sis tem, as au to ri da des do Po-
der Exe cu ti vo o anun ci am, os par la men ta res o de fen -
dem nas en tre vis tas que con fe rem e o re ver be ram a
seus Pa res ou às pol tro nas quan do so bem aqui, às
tri bu nas de nos sas duas Ca sas. Fala-se e fala-se nele
e, con tu do, as sim como a per so na gem Go dot da peça
de Bec kett, ele nun ca en tra em cena.

Esse tema, Se nho res Se na do res, é o da re for -
ma tri bu tá ria. O pior de tudo é que é con sen su al o re-
co nhe ci men to de que nos sa es tru tu ra de im pos tos é
in jus ta, ine fi ci en te e ini bi do ra da ati vi da de eco nô mi ca. 
No en tan to, nada é mu da do.

Os Se nho res Se na do res du vi dam? Pois ain da
ago ra mes mo es ta mos vo tan do a pror ro ga ção da
CPMF, que con ti nua com essa peta de ”pro vi só ria“
em seu nome, ape sar de se pe re ni zar por ha ver se
tor na do im pres cin dí vel para a sus ten ta ção da atu al
po lí ti ca eco nô mi ca. Essa po lí ti ca su i ci da — que,
aliás, já le vou para o bu ra co nos sos vi zi nhos ar gen ti -
nos —, fun da da na aber tu ra co mer ci al des bra ga da
e na con se qüen te ne ces si da de da atra ção, por meio
do can to de se re ia do juro ele va do, do ca pi tal es pe -
cu la ti vo apá tri da para ”fe char“ as con tas na ci o na is.

E lá va mos nós, a em pur rar o ”pro vi só rio“ com
a bar ri ga!

Pois esta é a ver da de, a tris te ver da de, Sr. Pre-
si den te: as au to ri da des eco nô mi cas po dem fa lar e
fa lar de re for ma tri bu tá ria que sa be mos ser so men te 
”da boca para fora“. Estão cons ci en tes de que, sem
o re cur so da CPMF a essa es tru tu ra tri bu tá ria es tú -
pi da e es cor chan te que to dos cri ti ca mos e con de na -
mos, o País não tem como cum prir o com pro mis so,
as su mi do di an te do es tran ge i ro por es sas au to ri da -
des, de pa gar o ser vi ço da dí vi da ex ter na com a re-
a li za ção de su pe rá vits pri má ri os sem pre ma i o res.

Ma i o res, diga-se a bem da ver da de, não por-
que se ar re ca de com efi ciên cia, mas por que se cor-
tam os gas tos, so bre tu do nos se to res so ci a is — e a

ex plo são da den gue está aí para não de i xar mar-
gem a dú vi das.

A re for ma tri bu tá ria é tema am plo, que pre ci sa
ser for mu la do em con jun to para que se ob te nham
os me lho res re sul ta dos. Con tu do, nes se ema ra nha -
do caó ti co de tri bu tos, nes sa kaf ki a na má qui na de
es po li ar o con tri bu in te, há um pon to em que o ab-
sur do atin ge seu má xi mo. Tra ta-se — e o digo sem a
me nor he si ta ção — da ele va da tri bu ta ção in ci den te
so bre os ali men tos. A for ma mais re gres si va de im-
pos to, que é a tri bu ta ção in di re ta, one ran do pre ci sa -
men te aque les pro du tos que nin guém pode de i xar
de con su mir. Pro du tos que, por tan to, fi gu ram ne ces -
sa ri a men te na ces ta de con su mo dos po bres e dos
mi se rá ve is.

Um ar ti go de gran de al can ce so bre esse as-
sun to foi pu bli ca do na edi ção de ja ne i ro a mar ço do
ano pas sa do do pe rió di co Tri bu ta ção em re vis ta, ór-
gão de di vul ga ção e dis cus são do Sin di ca to Na ci o -
nal dos Au di to res Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral (Una-
fis co Sin di cal). Com este pro nun ci a men to, pre ten do
tra zer ao co nhe ci men to das Se nho ras e dos Se nho -
res Se na do res al guns dos da dos nele ex pos tos. Tra-
ta-se, como ve rão, de uma de nún cia.

Ela bo ra do por cin co pes qui sa do res do Insti tu to 
de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da (Ipea), li de ra dos
por Luís Car los Gar cia de Ma ga lhães, o tra ba lho
apre sen ta um cál cu lo es ti ma ti vo da car ga tri bu tá ria
to tal — soma de ICMS, PIS e Co fins — in ci den te so-
bre os ali men tos de uma ces ta bá si ca pa drão de 39
pro du tos, cons ti tu í da ten do por base da dos da Pes-
qui sa de Orça men tos Fa mi li a res (POF) de 1995 e
1996 da Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia
e Esta tís ti ca (IBGE), re a li za da nas onze prin ci pa is
re giões ur ba nas do País. A par tir des sa es ti ma ti va,
os au to res pro je tam que im pac to ocor re ria na dis tri -
bu i ção de ren da caso fos se es ta be le ci da a isen ção
tri bu tá ria para es ses ali men tos.

A pri me i ra cons ta ta ção fe i ta pe los au to res do
ar ti go é a de que a car ga des ses tri bu tos so bre a
ces ta ali men tar atin ge va lo res ele va dos, até mes mo
in de cen tes. Nas áre as ur ba nas de For ta le za e de
Bra sí lia, os tri bu tos so bre os ali men tos, na fa i xa de
17 % so bre os pre ços, che gam a con su mir mais de
oito por cen to dos ren di men tos to ta is das fa mí li as da
fa i xa aba i xo de meio sa lá rio mí ni mo men sal per ca-
pi ta.

A in jus ti ça so ci al nes se caso é fla gran te: o peso
des ses mes mos tri bu tos so bre os ren di men tos das fa-
mí li as de ren da aci ma de oito sa lá ri os mí ni mos per
ca pi ta não ul tra pas sa 0,5%.
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É de se no tar ain da que, mes mo em Esta dos
que apli cam re du ções no ICMS para ali men tos, ca sos 
de Per nam bu co, São Pa u lo e Rio Gran de de Sul, o
peso dos tri bu tos so bre os pro du tos da ces ta de ali-
men tos con si de ra da atin ge a mé dia de o11%, o que
ain da é mu i to.

Essa mé dia tem ain da al gu mas dis tor ções so-
bre as qua is cabe re fle tir um pou co. Alguns pro du tos
ali men ta res de lar go uso pela po pu la ção de ba i xa
ren da, como le i te em pó, mar ga ri na, fa ri nha de tri go,
açú car, café, ma car rão, óleo, sal e ar roz, por exem plo, 
apre sen tam car ga fis cal mé dia su pe ri or a 10% de seu
cus to só de ICMS. Acres ci do esse va lor da car ga de
PIS/Co fins, o peso che ga a 15%. Uma ver go nha para
um país que se diz com pro me ti do com o com ba te da
mi sé ria e da in jus ti ça so ci al.

Qu an do são es ti ma dos os im pac tos, so bre a
ren da das fa mí li as, de uma hi po té ti ca isen ção tri bu tá -
ria aos ali men tos, sal ta à vis ta a me lho ria da si tu a ção
das ca ma das mais po bres. O ga nho de ren da é pro-
por ci o nal men te ma i or nas fa i xas de me nor ren da
men sal per ca pi ta, e ma i or tam bém na que las re giões
me tro po li ta nas — como as de For ta le za, Bra sí lia e
Be lém — onde o peso dos tri bu tos so bre ali men tos é
ma i or. Ou seja, a me di da fa vo re ce ria mais aque les
que hoje são mais sa cri fi ca dos, o que se ria, na tu ral -
men te, de se es pe rar.

O dado mais sig ni fi ca ti vo, a meu ver, está po rém 
na mu dan ça ope ra da pela hi po té ti ca im plan ta ção da
isen ção tri bu tá ria dos ali men tos nos ín di ces de po-
bres e in di gen tes na po pu la ção de nos sas gran des ci-
da des. As pro je ções fe i tas pe los au to res do es tu do in-
di cam que me lho ri as ver da de i ra men te im pres si o nan -
tes ocor re ri am nes ses nú me ros. Gos ta ria de de mons -
trá-lo aos Se nho res Se na do res com al guns exem-
plos.

O pri me i ro caso a ser ex pos to é o da re gião me-
tro po li ta na de Re ci fe, que, se gun do o IBGE, tem o
ma i or per cen tu al de po bres e in di gen tes em sua po-
pu la ção, en tre to das as gran des aglo me ra ções ur ba -
nas do País. Seus ín di ces são, com a pre sen te tri bu ta -
ção so bre ali men tos, de 56,2% de po bres e 24% de
in di gen tes. Pois bem, se fos se im plan ta da hoje a isen-
ção tri bu tá ria dos pro du tos ali men ta res, esse nú me -
ros ca i ri am para 54,3 e 20% res pec ti va men te.

Pa re ce pou ca co i sa, não é, Sr. Pre si den te? Mas
se ob ser var mos a va ri a ção re la ti va, ve re mos que se
terá, com essa me di da sim ples, re du zi do a fra ção de
re ci fen ses na fa i xa da po bre za em 3,38%, e a da que -
les na fa i xa da in di gên cia em 16,67%. Isto é, um em
cada seis dos in di gen tes do Re ci fe de i xa ria de sê-lo.

Será esse um re sul ta do pí fio? Se ria o be ne fí cio
so ci al pe que no para o sa cri fí cio da re nún cia fis cal?
Bem, po de ría mos per gun tá-lo aos be ne fi ci a dos,
àque le um em cada seis mi se rá ve is que pas sou a ser
tão so men te po bre! 

Ou tra co i sa que po de mos fa zer é olhar para os
da dos de al gu mas ou tras re giões me tro po li ta nas, por
exem plo, a da qui des ta Ca pi tal. Se gun do o IBGE, são
po bres 18,5% dos mo ra do res da área, e in di gen tes
4%. Com a me di da, os nú me ros ca i ri am para 17,7 e
2,4%. Re du ção re la ti va, res pec ti va men te, de 4,32 e
de 40%. Ou dois, em cada cin co in di gen tes, que es ta -
ria sa in do des sa fa i xa.

Em re giões me tro po li ta nas como as de Cu ri ti ba, 
Rio de Ja ne i ro e Belo Ho ri zon te, as re du ções des ses
ín di ces se apre sen ta ri am mais sig ni fi ca ti vas do que
as já apre sen ta das no que se re fe re às fra ções de po-
bres. A me lho ria se ria, res pec ti va men te, de 12,42%,
10,89% e 10,4%.

Pen so que te mos aí ar gu men to so ci al su fi ci en te
para re ba ter toda re sis tên cia à idéia da isen ção fis cal
dos pro du tos ali men ta res. Con tu do, sou da opi nião de
que o as sun to ain da não está es go ta do. Pre ci sa mos
ain da olhar para um ou tro lado, para uma ou tra par ce -
la da po pu la ção que tam bém está a me re cer nos sa
aten ção no que con cer ne a seus es for ços e as di fi cul -
da des que en fren ta. Re fi ro-me ao se tor da pro du ção
de ali men tos. 

Aqui, a ar gu men ta ção eco nô mi ca se alia à so ci -
al, de i xan do por ter ra to dos os con tra-ar gu men tos de
de fe sa do equi lí brio fis cal, vaca sa gra da de al guns in-
te gran tes da equi pe eco nô mi ca do Go ver no na úl ti ma
dé ca da.

To me mos, por exem plo, a avi cul tu ra. Seu pro du -
to, o fran go — não nos es que ça mos des se fato, Srs.
Se na do res —, che gou a ser ga ro to-pro pa gan da do
Go ver no, por ter pre ço aces sí vel à ma i or par te da po-
pu la ção. Mais im por tan te, pelo me nos do pon-
to-de-vis ta da que las mes mas au to ri da des eco nô mi -
cas, o se tor vem ge ran do ele va das re ce i tas de ex por -
ta ção, con tri bu in do para com pen sar o equi lí brio pre-
cá rio da ba lan ça co mer ci al que nos amar ra à po lí ti ca
mo ne tá ria de man ter os ju ros mais ele va dos do mun-
do e da His tó ria. Po lí ti ca que de ses ti mu la o in ves ti -
men to pro du ti vo e, con se qüen te men te, o cres ci men to 
eco nô mi co.

Ape sar dis so, o pro du to do se tor con ti nua a ser
tri bu ta do em até 34 por cen to para o con su mi dor fi nal.
Nas pa la vras de Zoé Sil ve i ra d’Ávila, pre si den te da
União Bra si le i ra de Avi cul tu ra (UBA), tra ta-se de uma
”bar ba ri da de“.
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Srs. Se na do res, já é mais que hora de este Con-
gres so Na ci o nal pôr mãos à obra e co me çar a fa zer a
re for ma tri bu tá ria, uma re for ma em que es te ja in clu í -
da, ne ces sa ri a men te, a isen ção para os ali men tos.
Te mos ca pa ci da de téc ni ca e com pe tên cia le gal para
isso. Co me ce mos a re for ma, que ela já tar da; o mí ni -
mo que pode acon te cer é o Exe cu ti vo ter de ex pli ci tar
que não a quer. O que não po de mos mais é fi car nes-
se jogo igual ao da que las per so na gens de Espe ran do 
Go dot. O es pe tá cu lo ter mi na com Vla di mir per gun -
tan do a Estra gon ”Então, va mos lá?“, ao que o ou tro
res pon de ”Va mos em bo ra!“. Só que o pano cai di an te
de les sem que se me xam do lu gar.

Então, va mos lá, Se nho res Se na do res? Mu i to
obri ga do

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do -
res que cons ta rão da Ordem do Dia 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, as
ma té ri as cons tan tes da pa u ta de hoje e aque las an te ri -
or men te agen da das para o dia 14 cons ta rão da Ordem
do Dia da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 19.

É a se guin te

ORDEM DO DIA

 – 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e

ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de
ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o
 art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al-
te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.
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 – 5 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

 – 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
 Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu -
ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re cer
nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za 
a União a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex-
ter no, a ser ce le bra da en tre o Ban co Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o “Ja-
pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor 
equi va len te a até tre zen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

 – 7 –
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,

so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de
2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que tra ta a
Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 398, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -

to Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, 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 Trans con ti nen tal Ltda. para ex-
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plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 11 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº
1.441/2001, na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car-
go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de-
cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 12 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 13 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, 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 12, de 2000, e 14, 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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 12, 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 3, de 2000, e 14, 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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
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cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, 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 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 17 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 19 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do
pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de
2001, de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta -
do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 20 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 27, 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 27,
de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am -
bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia
do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re-
la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 21 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de ori-
gem), que es ta be le ce nor mas para o uso mé di co das
pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS
(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 on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 22 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de ori-
gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra 
do Mer co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de 2001, 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 Gil ber to Mes tri nho.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 23 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar
fa tos en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te -
bol, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, com a re da ção dada pela Lei nº
9.981, de 14 de ju lho de 2000, e pela Me di da Pro vi -
só ria nº 2.193, de 23 de agos to de 2001. (Lei Pelé).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

 – 24 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va con-
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens (Te le vi são) na ci da de de São José do Rio Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 25 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre-
si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 26 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 27 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 28 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên -
cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -

tá ria na ci da de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal-
da ner.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001, 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 Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pin-
da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

 – 31 –

REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
688, de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta em
con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 252, de
1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos já se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 26 mi nu tos.) 

(OS  11723/02)
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Ata da 20ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 14 de mar ço 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. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Mo za ril do Ca val can ti e Luiz Otá vio

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô-
nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la –
Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Car los Be zer ra – Car-
los Pa tro cí nio – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Emí lia Fer nan des – Fer nan do
Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca-
ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa
He le na – Iris Re zen de – José Agri pi no – José Edu ar do
Du tra – José Jor ge – La u ro Cam pos – Lind berg Cury –
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma gui to
Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce
Pin to – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor 
Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to –
Pe dro Si mon – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro-
ber to Sa tur ni no – Ro bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro-
nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha -
do – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (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 58 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 92, de 2002 (nº 159/2002, na ori gem), de 12
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 115, de 2001 (nº 5.178/2001, na Casa
de ori gem), que De no mi na ”Ae ro por to Ilhéus/Ba hia –

Jor ge Ama do“, o Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia“, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.412, de 12 de mar-
ço de 2002.

Nº 93, de 2002 (nº 160/2002, na ori gem), de
12 do cor ren te, res ti tu in do  au tó gra fos do  Pro je to
de Lei do Se na do nº 221, de 1996 (nº 3.164/1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do Se na dor 
Lú cio Alcân ta ra, que de ter mi na o tom ba men to dos
bens cul tu ra is das em pre sas in clu í das no Pro gra ma
Na ci o nal de De ses ta ti za ção, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.413, de 12 de mar ço de 2002.

AVI SO

DO MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES

Nº 24/2002, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 701,
de 2001, do Se na dor Osmar Dias.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao ar qui vo. 

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 13/2002, en ca mi nhan do au tó gra fos do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 194, de 1999 (nº 5.470/2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do Se na dor
Ro ber to Re quião, que al te ra a Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997, que es ta be le ce nor mas para as
ele i ções, para am pli ar a se gu ran ça e a fis ca li za ção do
voto ele trô ni co, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.408, de 10 de ja ne i ro de 2002.

Nº 14/2002, en ca mi nhan do au tó gra fos do Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 89, de 2001 (nº 5.074/2001,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que es ta be le ce nor mas de con tro le e fis ca -
li za ção so bre pro du tos quí mi cos que di re ta ou in di re -
ta men te pos sam ser des ti na dos à ela bo ra ção ilí ci ta de
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subs tân ci as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou que de-
ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.357, de 27 de de zem bro de 2001.

PARECERES

PARECER Nº 141, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 145, de 2001
(nº 2.212/99, na Casa de ori gem), que ins-
ti tui o Dia do Ba cha rel em Tu ris mo.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 145, de 2001 (nº
2.212, de 1999, na ori gem), de au to ria do De pu ta do
Ro nal do Vas con cel los, ins ti tui o Dia do Ba cha rel em
Tu ris mo, a ser ce le bra do, anu al men te, no dia 27 de
se tem bro em todo o País.

Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, onde re-
ce beu pa re cer fa vo rá vel da Co mis são de Edu ca ção,
Cul tu ra e Des por to e da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção, o pro je to en con tra-se em exa-
me na Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral.

Não fo ram ofe re ci das emen das, no pra zo re gi -
men tal.

II – Aná li se

A pro po si ção em co men to tem como ob je ti vo
pre cí puo a aber tu ra, no ca len dá rio bra si le i ro de efe-
mé ri des, de uma data es pe ci al men te des ti na da a ren-
der ho me na gens ao ba cha rel em tu ris mo. A es co lha
re ca iu, mu i to apro pri a da men te, so bre o dia 27 de se-
tem bro, data alu si va ao Dia Mun di al do Tu ris mo.

Com mu i ta opor tu ni da de, a jus ti fi ca ção do pro je to
lem bra que, nos dias atu a is, é im pos sí vel des con si de rar 
a im por tân cia do tu ris mo como fa tor de de sen vol vi men -
to eco nô mi co, so ci al e cul tu ral. Ape sar de cons ti tu ir um
tema novo como co nhe ci men to or ga ni za do, tra ta-se de
uma das mais an ti gas ati vi da des hu ma nas. Entre tan to,
só após a de mons tra ção re cen te de seus vi go ro sos efe-
i tos so bre a dis tri bu i ção de ren da, a ex pan são do mer-
ca do de tra ba lho e a ge ra ção de em pre gos, o tu ris mo
vem se pro fis si o na li zan do no Bra sil.

Hoje, o de sen vol vi men to de po lí ti cas pú bli cas
ade qua das ao se tor e o apri mo ra men to dos em pre en -
de do res são as pec tos que me re cem tan ta aten ção
quan to a qua li fi ca ção da mão-de-obra re que ri da pelo
in cre men to do se tor.

É nes se con tex to que o pro je to em aná li se, de
modo opor tu no e me ri tó rio, vem va lo ri zar a atu a ção do
ba cha rel em tu ris mo, cha man do a aten ção para a ur-
gen te ne ces si da de de sua tão an si a da re gu la men ta ção
pro fis si o nal. Ape nas por in ter mé dio de uma atu a li za da e
com pe ten te atu a ção des se pro fis si o nal é que po de re -
mos ex plo rar, de modo efi caz e per ma nen te, a ine quí vo -
ca po ten ci a li da de tu rís ti ca do nos so País.

III – Voto

Pelo ex pos to e por não en con trar mos óbi ces de
na tu re za cons ti tu ci o nal, ju rí di ca ou de téc ni ca le gis -
la ti va,  ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção do Pro je to
de Lei nº 145, de 2001 (nº 2.212, de 1999, na Casa
de ori gem).

Sala da Co mis são, 12 de mar ço de 2002. –
Pre si den te, Ri car do San tos – Re la tor, Wal deck
Orné las – Na bor Jú ni or – Fre i tas Neto – Ju vên cio 
da Fon se ca – Ma ri na Sil va – Antô nio Car los Jú ni -
or – Ge ral do Cân di do – Ro meu Tuma – Ma ria do
Car mo Alves – Val mir Ama ral – Be ní cio Sam pa io
– Ro ber to Sa tur ni no – Luiz Otá vio.

PARECER Nº 142, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 150, de 2001
(nº 3.558/2000, na Casa de ori gem), que
ins ti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te ao
Gla u co ma.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 150, de 2001,
ins ti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te ao Gla u co ma, a
ser co me mo ra do no dia 26 de maio de cada ano.

A pro po si ção é jus ti fi ca da com base na ele va da
pre va lên cia da do en ça em nos so meio, seu im pac to
so bre a qua li da de de vida das pes so as afe ta das e o
ônus so ci al que dela de cor re (per da de pro du ti vi da de, 
gas tos com as sis tên cia mé di ca e, prin ci pal men te,
apo sen ta do ria pre co ce).

Na me di da em que as ca u sas do gla u co ma pri-
má rio são des co nhe ci das, não há pre ven ção pos sí vel 
na ma i o ria dos ca sos. No en tan to, o re co nhe ci men to,
pe las pes so as, de fa to res de ris cos – um com po nen te 
fa mi li ar, em es pe ci al – e o di ag nós ti co e tra ta men to
pre co ces são fa to res es sen ci a is para o prog nós ti co.

A ins ti tu i ção de um Dia Na ci o nal de Com ba te ao
Gla u co ma é pro pos ta, as sim, como uma es tra té gia
para – nas pa la vras do pro po si tor – cons ci en ti zar a
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po pu la ção e os pro fis si o na is de sa ú de so bre essa do-
en ça e a ne ces si da de de seu di ag nós ti co pre co ce,
como me di da efi caz para a re du ção dos ín di ces de
de fi ciên cia vi su al em nos so País.

O Pro je to vem à re vi são do Se na do, onde de ve -
ria ser apre ci a do por esta Co mis são de Edu ca ção.

Ven ci do o pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen -
ta das emen das.

Não exis tem ou tras pro po si ções so bre essa ma-
té ria em tra mi ta ção no Se na do.

III – Aná li se

Têm ra zão os co le gas de pu ta dos em sua pro po -
si ção: o gla u co ma apre sen ta ele va da in ci dên cia e
cons ti tui um dano que pode ser mi no ra do com a in for -
ma ção da so ci e da de e dos pro fis si o na is de sa ú de e,
prin ci pal men te, com o seu di ag nós ti co e tra ta men to
pre co ces. A es tra té gia su ge ri da é per ti nen te e viá vel.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de da ini ci a ti va e à ju-
ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va da pro po si ção, nada há
a obs tar.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 150, de 2001.

Sala da Co mis são, 12 de mar ço de 2002. – Pre-
si den te, Ri car do San tos – Re la tor, Be ní cio Sam pa -
io – Wal deck Orne las – Na bor Jú ni or – Fre i tas
Neto – Ju vên cio da Fon se ca – Ma ri na Sil va – Antô-
nio Car los Jú ni or – Ge ral do Cân di do – Ro meu
Tuma – Mo re i ra Men des – Emi lia Fer nan des – Ger-
son Ca ma ta – Mar lu ce Pin to – Luiz Otá vio – Ro-
ber to Sa tur ni no – Val mir Ama ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 145, de 2001 (nº 2.212/99,
na Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia do Ba cha rel em
Tu ris mo; e o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 150, de
2001 (nº 3.558/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui
o Dia Na ci o nal de Com ba te ao Gla u co ma, cu jos pa re -
ce res fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a
Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen-
das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter-
no do Se na do Fe de ral.

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

OF. nº 27/02-GLPFL

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor José

Jor ge para ocu par a vaga do Par ti do da Fren te Li be -
ral-PFL, como ti tu lar, na Co mis são de Edu ca ção.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. nº 28/02-GLPFL

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor José

Jor ge para ocu par a vaga do Par ti do da Fren te Li be -
ral-PFL, como ti tu lar, na Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. nº 29/02-GLPFL

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor José

Jor ge para ocu par a vaga do Par ti do da Fren te Li be -
ral-PFL, como su plen te, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.
OF. nº 30/02-GLPFL

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor José

Jor ge para ocu par a vaga do Par ti do da Fren te Li be -
ral-PFL, como su plen te, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia de sig na o Se na dor José Jor ge
para in te grar as co mis sões re fe ri das, nos ter mos
das in di ca ções da Li de ran ça do PFL, que aca bam
de ser li das.

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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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia de sig na os Srs. Se na do res in di -
ca dos pela Li de ran ça do Blo co PSDB/PPB para in te -
gra rem as Co mis sões re fe ri das, nos ter mos dos ofí ci -
os que aca bam de ser li dos.

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:

OF.GLPMDB nº 326/2001

Bra sí lia, 28 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia o re ma ne ja men to, para a ti tu la ri da de, do
Se na dor Alber to Sil va, em subs ti tu i ção ao Se na dor
Ney Su as su na e a in di ca ção do Se na dor Ser gio Ma-
cha do, como su plen te, em vaga ocu pa da an te ri or -
men te pelo Se na dor Alber to Sil va, na Co mis são Tem-
po rá ria que tem a fi na li da de de acom pa nhar e ava li ar
o Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da ba cia hi-
dro grá fi ca do rio São Fran cis co e da ins ta la ção do
res pec ti vo Co mi tê de Ba cia, fi can do a mes ma as sim
cons ti tu í da:

Titulares Suplentes
Se na dor Re nan Ca lhe i ros Se na dor Ser gio Ma cha do
Se na dor Alber to Sil va Se na dor João Alber to Sou za

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí-
der do PMDB.

OF. nº 26/02-GLPFL

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Se na do ra Ma-

ria do Car mo Alves para ocu par a vaga do Par ti do da
Fren te Li be ral-PFL, como su plen te, na Co mis são
Espe ci al des ti na da ao acom pa nha men to e ava li a ção
do Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da ba cia
hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com re fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser
li dos, a Pre si dên cia de sig na os Se na do res in di ca dos
pe las Li de ran ças do PMDB e do PFL para in te gra rem
a Co mis são Tem po rá ria cri a da para acom pa nhar e
ava li ar o Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da
Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co, nos ter mos
do Re que ri men to nº 392, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, pro je tos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 51, DE 2002

Alte ra a Lei nº 1.521, de 26 de de-
zem bro de 1951, para ti pi fi car, como cri-
me, a ex plo ra ção de con cur so de sor te i os 
de nú me ros ou ou tros sím bo los, para a
ob ten ção de prê mi os em di nhe i ro ou bens
de qual quer na tu re za, au to ri za a ex plo ra -
ção in di re ta do ser vi ço de lo te ria, me di an -
te pro ce di men to li ci ta tó rio, e re vo ga os
arts. 50 a 58 do De cre to-Lei nº 3.688, de 3
de ou tu bro de 1941.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 1.521, de 26 de de zem bro de

1951, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts.
31-A e 31-B:

Art. 31-A. Cons ti tui cri me con tra a eco-
no mia po pu lar:

I – ex plo rar ou re a li zar, sem a de vi da
au to ri za ção le gal, con cur so de sor te i os de
nú me ros ou qua is quer ou tros sím bo los, por
meio ma nu al ou ele trô ni co, des ti na do à ob-
ten ção de prê mio em di nhe i ro ou bens de
qual quer na tu re za, ou pra ti car ato re la ti vo a
sua re a li za ção ou ex plo ra ção;

II – ex plo rar ou in tro du zir em ter ri tó rio
na ci o nal lo te ria es tran ge i ra, ou ex plo rar em
ou tro Esta do ou no Dis tri to Fe de ral, lo te ria
au to ri za da para uma de ter mi na da uni da de
fe de ra ti va, ex ce to quan do hou ver aqui es -
cên cia de am bas.

Pena: 2 (dois) a 6 (seis) anos de de-
ten ção e mul ta.

Art. 31-B. A au to ri za ção do ser vi ço de
lo te ria so men te po de rá ser re a li za da di re ta -
men te pela União, pe los Esta dos e pelo Dis-
tri to Fe de ral, ou in di re ta men te, me di an te li ci -
ta ção.

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

Art. 3º Re vo gam-se os arts. 50 a 58 do De cre -
to-Lei nº 3.688, de 3 de ou tu bro de 1941.
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Jus ti fi ca ção

CRIME ORGANIZADO

“É pre ci so mo ver uma guer ra con tra o cri me or-
ga ni za do, a ar ro gân cia do cri me está pas san do de to-
dos os li mi tes”, dis se o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so a pro pó si to do se qües tro, se gui do de
mor te, de que foi ví ti ma o pre fe i to de San to André,
Cel so Da ni el.

Como o jogo clan des ti no fo men ta a cri mi na li da de
Hoje no Bra sil como não há uma le gis la ção es-

pe cí fi ca que re gu la men te os jo gos, o cri me or ga ni za -
do to mou con ta des ta área con tri bu in do para o au-
men to da cri mi na li da de. Isto ocor re por que gera nas
pes so as que li dam com esse se gui men to um sen ti -
men to de im pu ni da de, a cer te za de en ri que ci men to
fá cil, e uma pro xi mi da de com o po der po lí ti co, que
pos si bi li ta a esta or ga ni za ção cons ti tu ir um ver da de i -
ro es ta do pa ra le lo, com vis ta a subs ti tu ir o es ta do
cons ti tu ci o nal.

Por tudo isso, não é mera co in ci dên cia que, por
um lado, não se te nha de sen vol vi do a re pres são ad-
mi nis tra ti vo-po li ci al a todo esse uni ver so de ili ci tu des,
e que, por ou tro, não te nha ha vi do con sis tên cia e se ri -
e da de em qual quer alar de a da von ta de po lí ti ca de
atu ar nes tes mol des.

E a ra zão dis so é sim ples: o qua se com ple to
com pro me ti men to e con ta mi na ção do apa re lha men to 
da ad mi nis tra ção pú bli ca, no ta da men te no seu bra ço
re pres si vo po li ci al, como tam bém nos qua dros po lí ti -
cos que abas te cem os cor re do res do po der de nos so
País.

O des ca so do Go ver no com o jogo é tão gran de
que, ve ja mos a si tu a ção dos bin gos, que por meio de
me di da pro vi só ria, pas sou a ser ad mi nis tra do e fis ca -
li za do pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral com data-li mi te
até 30-12-2001, sen do que, ven ceu este pra zo e o
Go ver no Fe de ral não re e di tou ne nhu ma ou tra me di da 
pro vi só ria, de i xan do a mer cê dos clan des ti nos ta ma -
nha fon te de ren da.

Pre ci sa mos sim, cri mi na li zar essa ati vi da de,
com pe nas du ras, onde o in fra tor seja en qua dra do no
cri me con tra a eco no mia po pu lar, so ne ga ção fis cal, e
for ma ção de qua dri lha.

A Lei de Con tra ven ções Pe na is nos arts. 50 a
58, que tra tam da ex plo ra ção de lo te ri as não au to ri za -
das, pre ci sam so frer al te ra ções que ve nham ti pi fi car
este ilí ci to pe nal como cri me, pois dada a im por tân cia
so ci al, este de li to não pode con ti nu ar sen do clas si fi -
ca do como de me nor im por tân cia que o cri me, vis to
que, em bu ti do na trans gres são da prá ti ca de jo gos

não au to ri za dos, está toda uma gama de cri mes pra ti -
ca dos pe los seus au to res como: es te li o na to, la va gem
de di nhe i ro, etc. Ações es sas que são in trín se cas a
esta ati vi da de.

Ou tra ques tão que pre ci sa so frer mu dan ças é o
con ce i to de “jo gos de azar”.

É bem ver da de, que quan do a ex plo ra ção de
qual quer jogo se dá pelo Po der Pú bli co, está afas ta da 
a fi gu ra da con tra ven ção, to da via a con ce i tu a ção de
que todo jogo onde o ga nho ou a per da de pen da ex-
clu si va ou prin ci pal men te da sor te ca rac te ri ze-se
como jogo de azar, pre ci sa ser re for mu la da.

Não po de mos es que cer, que gran de par te da
onda de vi o lên cia que as so la o País de for ma avas sa -
la do ra tem raiz no jogo clan des ti no, que uti li za o fru to
dos re cur sos clan des ti nos e ile ga is, para pa tro ci nar
ou tras for mas de cri me, como a com pra de ar ma men -
tos, o trá fi co de dro gas, a dis se mi na ção da pros ti tu i -
ção, etc.

Se gun do um es tu do re cen te da Uni ver si da de da
Geór gia, as ci da des que não com ba tem os jo gos
clan des ti nos, ti ve ram um au men to mé dio de 8% nas
ta xas de cri mi na li da de. Ou tro es tu do mos tra que dois
ter ços dos jo ga do res com pul si vos re cor rem a ati vi da -
des ile ga is para fi nan ci ar as apos tas nos jo gos clan-
des ti nos por sa ber que este se gui men to de lo te ria ile-
gal não pre ci sa se iden ti fi car.

É ób vio que hou ve avan ços, como o cri a do com
o ad ven to da Cons ti tu i ção Fe de ral, mais pre ci sa men -
te no seu art. 195, in ci so III, pos te ri or men te re gu la -
men ta do pela Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
que de fi niu no § 1º do art. 26 o que é con cur so de
prog nós ti co. Pos te ri or men te o De cre to nº 3.048, de 6
de maio de 1999, re gu la men ta dor des ta lei, no § 1º do
ar ti go 212, veio a ra ti fi car e ex pli car o con ce i to a cer ca 
do que seja con cur so de prog nós ti cos.

To da via, a pre sen te jus ti fi ca ti va ofe re ce sub sí di -
os para au xi li ar na ela bo ra ção de uma lei ca paz de
cri mi na li zar con du tas que eram pre vis tas como con-
tra ven ci o na is ou que não pos su íam um ade qua do tra-
ta men to no cam po cri mi no ló gi co.

Aba i xo da re mos al gu mas in for ma ções pre ci sas
para o Con gres so Na ci o nal

Vin te bi lhões apos ta dos – Hoje tem no Bra sil 
cer ca de 200.000 má qui nas nas ruas e 15.000 bin-
gos, ope ran do ile gal men te no mer ca do.

Nas ruas, cada má qui na re ce be em apos tas
cer ca de R$200,00 (du zen tos re a is) mé dia/dia, de vol -
ven do em pre mi a ção 80% des se va lor, ou seja
R$160,00 (cen to e ses sen ta re a is), de i xan do para o
ope ra dor R$40,00 (qua ren ta re a is) de lu cro lí qui -
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do/dia. Mul ti pli can do-se os nú me ros vê que se apos ta 
nas ruas por dia R$40.000.000,00 (qua ren ta mi lhões
de re a is), por mês a quan tia é de R$1.200.000.000,00
(um bi lhão e du zen tos mi lhões de re a is), e por ano a
quan tia é de R$14.400.000.000,00 (qua tor ze bi lhões
e qua tro cen tos mi lhões de re a is).

Nos bin gos, cada má qui na re ce be em apos tas
cer ca de R$1.000,00 (um mil re a is), mé dia/dia, de vol -
ven do em pre mi a ção 80% des se va lor, ou seja
R$800,00 (oi to cen tos re a is), de i xan do para o ope ra dor
R$200,00 (du zen tos re a is) de lu cro lí qui do/dia. Mul ti pli -
can do-se os nú me ros vê que se apos ta nos bin gos por
dia R$15.000.000,00 (quin ze mi lhões de re a is), por mês
a quan tia é de R$450.000.000,00 (qua tro cen tos e cin-
qüen ta mi lhões de re a is), e por ano a quan tia é de
R$5.400.000.000,00 (cin co bi lhões e qua tro cen tos mi-
lhões de re a is).

Dois bi lhões so ne ga dos – So man do o que
se joga nas má qui nas de rua e bin gos, con clu í mos
que se apos ta por ano cer ca de
R$19.800.000.000,00 (de ze no ve bi lhões e oi to cen -
tos mi lhões de re a is), co lo can do que des se va lor
80% vol ta como prê mi os ao apos ta dor, ou cer ca de
R$15.840.000.000,00 (quin ze bi lhões e oi to cen tos e
qua ren ta mi lhões de re a is), e tam bém con si de ran do
que 40% des se va lor, ou seja, R$6.336.000.000,00
(seis bi lhões e tre zen tos e trin ta e seis mi lhões de
re a is), in ci de o tri bu to de 30% do IRRF (Impos to Re-
ti do na Fon te so bre a pre mi a ção) com prê mi os aci-
ma de R$11,10 (onze re a is e dez cen ta vos), dan do
uma so ne ga ção de R$1.900.000.000,00 (Um bi lhão
e no ve cen tos mi lhões de re a is).

Jo gos de azar – Hoje so men te as Lo te ri as
Esta du a is e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral po dem por
lei ope rar Jo gos de Azar, por tan to es tas má qui nas po-
dem ser ope ra das so men te pelo Go ver no ou em
nome dele.

La u do Pe ri ci al – Para di zer que as má qui nas
caça-ní que is não são jo gos de azar, os fa bri can tes
com pram la u dos pe ri ci a is di zen do que as mes mas
são de di ver são ele trô ni ca e que dão de re tor no ao
apos ta dor no mí ni mo 80% do va lor apos ta do.

Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – Para se ter uma
idéia de quan to o cri me or ga ni za do esta co man dan -
do o jogo no Bra sil, fo ram fe i to em apos tas no ano
pas sa do nas má qui nas cer ca de
R$20.000.000.000,00 (vin te bi lhões de re a is), fora o
jogo do bi cho, e bin gos de car te la, en quan to nas lo te -
ri as da CEF fo ram apos ta dos o ano pas sa do a ir ri só ria 
quan tia de R$2.750.000.000,00 (dois bi lhões e se te -
cen tos e cin qüen ta mi lhões de re a is), che ga mos a

con clu são que de cada R$100,00 (cem re a is) que
se joga no Bra sil, R$88,00 (oi ten ta e oito re a is) vai
pa rar na mão do cri me or ga ni za do.

São evi den tes as re la ções en tre o jogo de azar
e o cri me or ga ni za do. O efe i to cor rup tor do jogo es-
ten de-se so bre a so ci e da de e, até mes mo, so bre o
sis te ma po li ci al que de ve ria co i bi-lo. Por isso, en-
ten de mos que de ve ría mos dar um tra ta men to mais
enér gi co a essa ati vi da de de li tu o sa, trans for man do
em cri me aqui lo que hoje é tra ta do sim ples men te
como in fra ção me nor.

Sala das Ses sões, 14 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ma gui to Vi le la.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 1.521, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

Alte ra dis po si ti vos da le gis la ção vi-
gen te so bre cri mes con tra a eco no mia
po pu lar.

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

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

DECRETO-LEI Nº 3.688,
 DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Lei das Con tra ven ções Pe na is

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i -
ções que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de-
cre ta:
....................................................................................

CAPÍTULO VII

Das Con tra ven ções Re la ti vas
à Po lí cia de Cos tu mes

Art. 50. Esta be le cer ou ex plo rar jogo de azar em
lu gar pú bli co ou aces sí vel ao pú bli co, me di an te o pa-
ga men to de en tra da ou sem ele:

Pena – pri são sim ples, de três me ses a um ano,
e mul ta, de dois a quin ze con tos de réis, es ten den -
do-se os efe i tos da con de na ção à per da dos mó ve is e
ob je tos de de co ra ção do lo cal.

§ 1º A pena é au men ta da de um ter ço, se exis te
en tre os em pre ga dos ou par ti ci pa do jogo pes soa me-
nor de de zo i to anos.

§ 2º Incor re na pena de mul ta, de du zen tos mil
réis a dois con tos de réis, quem é en con tra do a par ti -
ci par do jogo, como pon te i ro ou apos ta dor.

§ 3º Con si de ram-se jo gos de azar:
a) jogo em que o ga nho e a per da de pen dem ex-

clu si va ou prin ci pal men te da sor te;
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b) as apos tas so bre cor ri da de ca va los fora de
hi pó dro mo ou de lo cal onde se jam au to ri za das;

c) as apos tas so bre qual quer ou tra com pe ti ção
es por ti va.

§ 4º Equi pa ram-se, para os efe i tos pe na is, a lu-
gar aces sí vel ao pú bli co:

a) a casa par ti cu lar em que se re a li zam os jo gos
de azar, quan do de les ha bi tu al men te par ti ci pam pes-
so as que não se jam da fa mí lia de quem a ocu pa;

b) ho tel ou casa de ha bi ta ção co le ti va, a cu jos
hós pe des e mo ra do res se pro por ci o na jogo de azar;

c) a sede ou de pen dên cia de so ci e da de ou as-
so ci a ção, em que se re a li za jogo de azar;

d) es ta be le ci men to des ti na do à ex plo ra ção de
jogo de azar, ain da que se dis si mu le esse des ti no.

Art. 51. Pro mo ver ou fa zer ex tra ir lo te ria, sem
au to ri za ção le gal:

Pena – pri são sim ples, de seis me ses a dois
anos, e mul ta, de cin co a dez con tos de réis, es ten -
den do-se os efe i tos da con de na ção à per da dos mó-
ve is exis ten tes no lo cal.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem guar da, ven-
de ou ex põe à ven da, tem sob sua guar da para o fim
de ven da, in tro duz ou ten ta in tro du zir na cir cu la ção bi-
lhe te de lo te ria não au to ri za da.

§ 2º Con si de ra-se lo te ria toda ope ra ção que,
me di an te a dis tri bu i ção de bi lhe te, lis tas, cu pões, va-
les, si na is, sím bo los ou me i os aná lo gos, faz de pen der 
de sor te io a ob ten ção de prê mio em di nhe i ro ou bens
de ou tra na tu re za.

§ 3º Não se com pre en dem na de fi ni ção do pa rá -
gra fo an te ri or os sor te i os au to ri za dos na le gis la ção
es pe ci al.

Art. 52. Intro du zir, no País, para o fim de co mér -
cio, bi lhe te de lo te ria, rifa ou tôm bo la es tran ge i ras:

Pena – pri são sim ples, de qua tro me ses a um
ano, e mul ta, de um a cin co con tos de réis.

Pa rá gra fo úni co. Incor re na mes ma pena quem
ven de, ex põe à ven da, tem sob sua guar da, para o fim
de ven da, in tro duz ou ten ta in tro du zir na cir cu la ção,
bi lhe te de lo te ria es tran ge i ra.

Art. 53. Intro du zir, para o fim de co mér cio, bi lhe -
te de lo te ria es ta du al em ter ri tó rio onde não pos sa le-
gal men te cir cu lar:

Pena – pri são sim ples, de dois a seis me ses, e
mul ta, de um a três con tos de réis.

Pa rá gra fo úni co. Incor re na mes ma pena quem
ven de, ex põe à ven da, tem sob sua guar da, para o fim
de ven da, in tro duz ou ten ta in tro du zir na cir cu la ção,

bi lhe te de lo te ria es ta du al, em ter ri tó rio onde não pos-
sa le gal men te cir cu lar.

Art. 54. Exi bir ou ter sob sua guar da lis ta de sor-
te io de lo te ria es tran ge i ra:

Pena – pri são sim ples, de um a três me ses, e
mul ta, de du zen tos mil réis a um con to de réis.

Pa rá gra fo úni co. Incor re na mes ma pena quem
exi be ou tem sob sua guar da lis ta de sor te io de lo te ria
es ta du al, em ter ri tó rio onde esta não pos sa le gal men te
cir cu lar.

Art. 55. Impri mir ou exe cu tar qual quer ser vi ço de
fe i tu ra de bi lhe tes, lis ta de sor te io, avi sos ou car ta zes
re la ti vos a lo te ria, em lu gar onde ela não pos sa le gal -
men te cir cu lar:

Pena – pri são sim ples, de um a seis me ses, e
mul ta, de du zen tos mil réis a dois con tos de réis.

Art. 56. Dis tri bu ir ou trans por tar car ta zes, lis tas
de sor te io ou avi sos de lo te ria, onde ela não pos sa le-
gal men te cir cu lar:

Pena – pri são sim ples, de um a três me ses, e
mul ta, de cem a qui nhen tos mil réis.

Art. 57. Di vul gar, por meio de jor nal ou ou tro im-
pres so, de rá dio, ci ne ma ou qual quer ou tra for ma, ain-
da que dis far ça da men te, anún cio, avi so ou re sul ta do
de ex tra ção de lo te ria, onde a cir cu la ção dos seus bi-
lhe tes não seja le gal:

Pena – mul ta, de um a dez con tos de réis.

Art. 58. Explo rar ou re a li zar a lo te ria de no mi na -
da jogo de bi cho, ou pra ti car qual quer ato re la ti vo à
sua re a li za ção ou ex plo ra ção:

Pena – pri são sim ples, de qua tro me ses a um
ano, e mul ta, de dois a vin te con tos de réis.

Pa rá gra fo úni co. Incor re na pena de mul ta, de
du zen tos mil réis a dois con tos de réis, aque le que
par ti ci pa da lo te ria, vi san do a ob ten ção de prê mio,
para si ou para ter ce i ro.
....................................................................................
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 195. A se gu ri da de so ci al será fi nan ci a da por

toda a so ci e da de, de for ma di re ta e in di re ta, nos ter-
mos da lei, me di an te re cur sos pro ve ni en tes dos or ça -
men tos da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos mu ni cí pi os, e das se guin tes con tri bu i ções so ci a is:
....................................................................................

III – so bre a re ce i ta de con cur sos de prog nós ti -
cos.
....................................................................................
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....................................................................................

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.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

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

CAPÍTULO VII

Da Con tri bu i ção so bre a Re ce i ta
de Con cur sos de Prog nós ti cos

Art. 26. Cons ti tui re ce i ta da Se gu ri da de So ci al a
ren da lí qui da dos con cur sos de prog nós ti cos.

§ 1º Con si de ram-se con cur sos de prog nós ti cos
to dos e qua is quer con cur sos de sor te i os de nú me ros, 
lo te ri as, apos tas, in clu si ve as re a li za das em re u niões
hí pi cas nos âm bi tos fe de ral, es ta du al, do Dis tri to Fe-
de ral e mu ni ci pal.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999

Apro va o Re gu la men to da Pre vi dên -
cia So ci al, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, e de acor do com a Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20, de 1998, as Leis Com ple men ta res nºs 70, de 30
de de zem bro de 1991, e 84, de 18 de ja ne i ro de 1996,
e as Leis nºs 8.138, de 28 de de zem bro de 1990,
8.212, de 24 de ju lho de 1991, 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, 8.218, de 29 de agos to de 1991, 8.383, de
30 de de zem bro de 1991, 8.398, de 7 de ja ne i ro de
1992, 8.436, de 25 de ju nho de 1992, 8.444, de 20 de
ju lho de 1992, 8.540, de 22 de de zem bro de 1992,
8.542, de 23 de de zem bro de 1992, 8.619, de 5 de ja-
ne i ro de 1993, 8.620, de 5 de ja ne i ro de 1993, 8.630
de 25 de fe ve re i ro de 1993, 8.647, de 13 de abril de
1993, 8.742, de 7 de de zem bro de 1993, 8.745, de 9
de de zem bro de 1993, 8.861, de 25 de mar ço de
1994, 8.864, de 28 de mar ço de 1994, 8.870, de 15 de
abril de 1994, 8.880, de 27 de maio de 1994, 8.935,
de 18 de no vem bro de 1994, 8.981, de 20 de ja ne i ro
de 1995, 9.032, de 28 de abril de 1995, 9.063, de 14
de ju nho de 1995, 9.065, de 20 de ju nho de 1995,

9.069, de 29 de ju nho de 1995, 9.129, de 20 de no-
vem bro de 1995, 9.249, de 26 de de zem bro de 1995,
9.250, de 26 de de zem bro de 1995, 9.317, de 5 de de-
zem bro de 1996, 9.429, de 26 de de zem bro de 1996,
9.476, de 23 de ju lho de 1997, 9.506, de 30 de ou tu -
bro de 1997, 9.528, de 10 de de zem bro de 1997,
9.601, de 21 de ja ne i ro de 1998, 9.615, de 24 de mar-
ço de 1998, 9.639, de 25 de maio de 1998, 9.649, de
27 de maio de 1998, 9.676, de 30 de ju nho de 1998,
9.703, de 17 de no vem bro de 1998, 9.711, de 21 de
no vem bro de 1998, 9.717, de 27 de no vem bro de
1998, 9.718, de 27 de no vem bro de 1998, 9.719, de
27 de no vem bro de 1998, 9.720, de 30 de no vem bro
de 1998, e 9.732, de 11 de de zem bro de 1998, de cre -
ta:
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Con tri bu i ção So bre a Re ce i ta de

Con cur sos de Prog nós ti cos

Art. 212. Cons ti tui re ce i ta da se gu ri da de so ci al a
ren da lí qui da dos con cur sos de prog nós ti cos, ex ce tu -
an do-se os va lo res des ti na dos ao Pro gra ma de Cré di -
to Edu ca ti vo.

§ 1º Con si de ram-se con cur so de prog nós ti cos
todo e qual quer con cur so de sor te io de nú me ros ou
qua is quer ou tros sím bo los, lo te ri as e apos tas de qual-
quer na tu re za no âm bi to fe de ral, es ta du al, do Dis tri to
Fe de ral ou mu ni ci pal, pro mo vi dos por ór gãos do Po der
Pú bli co ou por so ci e da des co mer ci a is ou ci vis.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2002

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres ça-se o se guin te art. 11-A à Lei nº

7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990:
“Art. 11-A. Dos re cur sos do FAT, à ex-

ce ção dos des ti na dos ao Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, por for ça do § 1º, do art. 239, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ao Pro gra ma de Se gu -
ro-De sem pre go e ao pa ga men to de abo no
sa la ri al, se rão re ser va dos dois por cen to
para a re gião Nor te, dois por cen to para a
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re gião Cen tro-Oes te e qua tro por cen to para
a re gião Nor des te, que se rão dis po ni bi li za -
dos para os res pec ti vos es ta dos se gun do o
cri té rio po pu la ci o nal.

§ 1º Des con ta dos os va lo res de vi dos
às re giões Nor te, Cen tro-Oes te e Nor des te,
o res tan te dos re cur sos será dis po ni bi li za do
aos Esta dos se gun do o cri té rio po pu la ci o -
nal.

§ 2º No cál cu lo do cri té rio po pu la ci o nal,
de vem ser uti li za dos os da dos do mais re cen -
te cen so, re a li za do pelo Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca."

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te ini ci a ti va pre ten de pro mo ver a re du ção 
das de si gual da des re gi o na is, por meio de uma dis tri bu i -
ção mais jus ta dos re cur sos de po si ta dos no Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, em es tre i ta sin to nia com
o art. 3º, in ci so III, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Cri a do pela Lei nº7.998, de 1990, o FAT têm por
ob je ti vo fi nan ci ar o Se gu ro De sem pre go, o pa ga men -
to de Abo no Sa la ri al e pro gra mas de ge ra ção de em-
pre go e ren da. Além dis so, em cum pri men to do § 1º,
do art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral, são re pas sa dos
ao BNDES, 40% da ar re ca da ção do PIS/PASEP, para
o fi nan ci a men to de pro gra mas de de sen vol vi men to
eco nô mi co.

O Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor é cons ti tu í -
do pe los re cur sos pro ve ni en tes do PIS/ PASEP – Pro-
gra ma de Inte gra ção So ci al e Pro gra ma de For ma ção 
do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co. Soma-se ain da, os
ren di men tos das apli ca ções do pró prio fun do e os
ren di men tos dos en car gos de vi dos pe los con tri bu in -
tes. No Ano de 1999, a ar re ca da ção do PIS/PASEP¹
re pre sen tou R$6,075 bi lhões ou, 57% das fon tes dos
re cur sos do FAT.

Do to tal da ar re ca da ção do FAT, ex clu í do o va lor
re pas sa do ao BNDES por for ça do art. 239 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, cer ca de 51% (que re pre sen tou em
1999 R$4,218 bi lhões), fo ram des ti na dos a apli ca ção
dos pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren da, ob je -
to des te Pro je to de Lei. Estes pro gra mas, que se rão
lis ta dos a se guir, são re gu la dos pelo Con se lho De li -
be ra ti vo do FAT — CODEFAT, sen do que o fi nan ci a -
men to dos mes mos é ope ra ci o na li za do atra vés dos
se guin tes ban cos ofi ci a is: Ban co do Bra sil, Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, Ban co do Nor des te e Ban co Na-
ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al.

Pro gra mas de ge ra ção de em pre go 
e ren da do FAT:

PROGER Urba no – Tem por fi na li da de in cre -
men tar a po lí ti ca pú bli ca de com ba te ao de sem pre go,
no meio ur ba no, me di an te fi nan ci a men tos a mi cro e
pe que nos em pre en de do res pri va dos, nos se to res for-
mal e in for mal da eco no mia.

PRO GER Ru ral – Tem por fi na li da de fi xar o ho-
mem no cam po, sen do des ti na do aos pe que nos e
mini pro du to res ru ra is, in clu si ve às ati vi da des pes-
que i ra, ex tra ti va ve ge tal e de agri cul tu ra.

PRONAF (Pro gra ma de For ta le ci men to da Agri-
cul tu ra Fa mi li ar) – É um Pro gra ma de apo io ao de sen -
vol vi men to ru ral, a par tir do for ta le ci men to da agri cul -
tu ra fa mi li ar.

PROEMPREGO (Pro gra ma de Exten são do
Empre go e Me lho ria da Qu a li da de de Vida ao Tra ba -
lha dor) – Vol ta do para as se guin tes áre as: trans por te
co le ti vo de mas sas; sa ne a men to am bi en tal; in fra-es -
tru tu ra tu rís ti ca; obras de in fra-es tru tu ra; re vi ta li za ção
de sub se to res in dus tri a is em re giões com pro ble mas
de de sem pre go.

PRO EM PRE GO II – O Pro em pre go II com-
põe-se de dois sub pro gra mas dis tin tos de in ves ti men -
tos: 1 – Me lho ria da Qu a li da de de vida do Tra ba lha -
dor: cons ti tu í do por ações nas áre as de sa ú de, sa ne -
a men to am bi en tal, edu ca ção, trans por te co le ti vo de
mas sas, pro gra ma de me lho ria da ad mi nis tra ção tri-
bu tá ria mu ni ci pal e pro je tos mul ti se to ri a is in te gra dos;
2 – Expan são do Empre go: seu ob je ti vo é pro mo ver
in ves ti men tos nas áre as de co mér cio e ser vi ços,
ener gia, te le co mu ni ca ções, in fra-es tru tu ra viá ria e
cons tru ção na val, bem como in cen ti var o cres ci men to 
das ex por ta ções bra si le i ras, com pri o ri da de para as
pe que nas e mé di as em pre sas.

PROTRABALHO (Pro gra ma de Pro mo ção do
Empre go e Qu a li da de de Vida do Tra ba lha dor) – Tem
por fi na li da de fi nan ci ar pro je tos es tru tu ran tes em se-
to res es tra té gi cos vol ta dos para a or ga ni za ção de pó-
los de de sen vol vi men to in te gra do, com ên fa se na
com pe ti ti vi da de do se tor pro du ti vo. Con tem pla pe-
que nas, mé di as e gran des em pre sas in dus tri a is,
agro-in dus tri a is, co mer ci a is, de tu ris mo e de ser vi ços, 
em em pre en di men tos lo ca li za dos na área de atu a ção 
do Ban co do Nor des te.

1 A ar re ca da ção do PIS/PASEP, con for me des cri ta na Lei nº
9.715 de 1998, art. 2º e 8º, é com pos ta por: 0,65% so bre o fa tu ra -
men to das em pre sas pri va das, pú bli cas e as so ci e da des de eco-
no mia mis ta; 1% so bre a fo lha de sa lá rio das en ti da des sem fins
lu cra ti vos e fun da ções; e 1% so bre o va lor das re ce i tas cor ren tes
ar re ca da das das trans fe rên ci as cor ren tes e de ca pi tal re ce bi das
pe las pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in ter no.
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FINEP (Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos) –
Tem como ob je ti vo o fi nan ci a men to de pro je tos de de-
sen vol vi men to tec no ló gi co em seg men tos es pe cí fi -
cos da eco no mia, ca pa zes de pro mo ver ações mo-
der ni za do ras e es tru tu ran tes.

PCPP (Pro gra ma de Cré di to Pro du ti vo Po pu -
lar) – O Pro gra ma tem por fi na li da de vi a bi li zar al ter -
na ti vas de in ves ti men to e am pli a ção de no vas opor-
tu ni da des de ge ra ção de ocu pa ção e ren da, me di -
an te o in cen ti vo e o for ta le ci men to da li vre ini ci a ti va,
de for mas sim ples e des bu ro cra ti za da.

A apli ca ção de re cur sos do FAT nes tes pro gra -
mas de ge ra ção de em pre go e ren da, na for ma
como se dá hoje, não se gue ne nhum pa râ me tro de
dis tri bu i ção re gi o nal, res pon den do sim ples men te à
de man da de pro je tos e a re gras dos agen tes fi nan -
ce i ros, por tan to, cri té ri os ale a tó ri os que têm con tri -
bu í do para a con cen tra ção da ren da nas re giões
mais de sen vol vi das do País.

Numa rá pi da aná li se so bre os re cur sos apli ca -
dos nos três prin ci pa is pro gra mas de ge ra ção de
em pre go e ren da (Pro ger Urba no, Pro ger Ru ral e
Pro naf)², no pe río do en tre 1995 e 2000, pode-se
cons ta tar uma gran de con cen tra ção na re gião Sul,
em de tri men to das de ma is re giões do País. So men -
te os três es ta dos do Sul, fi ca ram com qua se a me-
ta de dos re cur sos des ti na dos a todo o País.

O qua dro a se guir de mos tra como tem sido a
dis tri bu i ção re gi o nal des ses re cur sos do FAT, to man do 
como base os três pro gra mas ci ta dos, que jun tos cor-
res pon dem a apro xi ma da men te 50% dos re cur sos.

Apli ca ção dos re cur sos do FAT no Pro ger 
acu mu la do no pe río do en tre 1995-2000

2Ape nas os re cur sos apli ca dos no PROGER (PROGER Urba no,
Pro ger Ru ral e Pro naf), fo ram dis po ni bi li za dos pelo Mi nis té rio do
Tra ba lho na for ma re gi o na li za da, im pos si bi li tan do que a de mons -
tra ção da dis tri bu i ção re gi o nal fos se fe i ta com a to ta li da de dos
pro gra mas.

Como se vê no qua dro aci ma, a dis tri bu i ção dos
re cur sos des ti na dos pelo FAT para o Pro ger, en tre
1995 e 2000, to ta li zou R$12,360 bi lhões e foi apli ca do 
sem ne nhum cri té rio re gi o nal. Ape nas 2,07% fo ram
apli ca dos na re gião Nor te; 4,51%, na Cen tro-Oes te; e
24,45%, na Nor des te. A ta be la re ve la, ain da, que a re-
gião Sul se apro pria de 49,42% dos re cur sos do Pro-
ger, en quan to o Su des te, bem mais po pu lo so e in dus -
tri a li za do, é be ne fi ci a do com me ros 19,55%.

Atu al men te, não há na le gis la ção fe de ral qual-
quer dis po si ti vo que es ta be le ça pa râ me tros de dis tri -
bu i ção ge o grá fi ca dos re cur sos do FAT en tre os Esta-
dos bra si le i ros. A au sên cia de cri té ri os le ga is ex plí ci -
tos tem ge ra do a apli ca ção as si mé tri ca dos re cur sos
e sig ni fi ca ti vas per das para as re giões eco no mi ca -
men te me nos de sen vol vi das.

A ta be la a se guir de mons tra que a alo ca ção dos
re cur sos do Pro ger, por re gião, não guar da qual quer
pro por ci o na li da de com a dis tri bu i ção ge o grá fi ca da
po pu la ção, com a po pu la ção eco no mi ca men te ati va
(PEA), nem com o Pro du to Inter no Bru to (PIB).

Dis tri bu i ção re gi o nal da po pu la ção, do PEA
 e do PIB com pa ra do com o per cen tu al de

dis tri bu i ção dos re cur sos do Pro ger 
(Pro ger Urba no, Pro ger Ru ral e Pro naf), 

en tre 1995 e 2000.

Fon te: IBGE e Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go – TEM

(1)po pu la ção re si den te da dos pre li mi na res de 2000;
(2)po pu la ção eco no mi ca men te ati va 1999;
(3)a PEA do Nor te ex clui a área ru ral do Acre, Ron dô nia, Ama zo -

nas, Pará, Ama pá e Ro ra i ma;
(4)Pro gra ma de Ge ra ção de Empre go e Ren da acu mu la do en tre

1995 e 2000.

Como vem sen do fe i ta atu al men te, a dis tri bu i -
ção dos re cur sos do FAT não obe de ce a qual quer pa-
râ me tro ou in di ca dor so ci o e co nô mi co, acen tu an do as
de si gual da des re gi o na is.
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Entre as re giões me nos de sen vol vi das do País,
na Re gião Nor te, a dis tor ção en tre os re cur sos alo ca -
dos pelo Pro ger e o to tal da po pu la ção é mais evi den -
te. O Nor te abri ga 7,6% da po pu la ção na ci o nal, to da -
via, de 1995 a 2000, so men te foi con tem pla do com
mí se ros 2,07% dos re cur sos do pro gra ma, ou seja,
me nos de 1/3 (um ter ço) do que lhe se ria de vi do se
fos se apli ca do o cri té rio po pu la ci o nal.

Se for con si de ra da a dis tri bu i ção po pu la ci o nal
por Esta dos, como cri té rio para a dis tri bu i ção das
apli ca ções do FAT para os pro gra mas de ge ra ção de
em pre go e ren da, será pos sí vel uma alo ca ção mais
jus ta des ses re cur sos. Além dis so, o pro je to de lei
tam bém pre vê que 8% do to tal des ses re cur sos se-
jam so ma dos às apli ca ções nos es ta dos si tu a dos nas
re giões me nos de sen vol vi das do País, dis tri bu í dos da
se guin te for ma: 2% para o Nor te, 2% para o Cen-
tro-Oes te e 4% para o Nor des te. Com esse me ca nis -
mo, as apli ca ções do FAT pas sa rão a re pre sen tar im-
por tan te ins tru men to de re du ção das de si gual da des
re gi o na is.

O qua dro a se guir de mons tra como te ria sido a
apli ca ção dos re cur sos do FAT no Pro ger (Pro ger
Urba no, Pro ger Ru ral e Pro naf), con si de ran do a mé-
dia dos anos 1995 a 2000, se os cri té ri os para dis tri -
bu i ção dos mes mos fos sem aque les pro pos tas no
pro je to de lei.

Si mu la ção da apli ca ção dos re cur sos do
FAT no Pro ger, com base na mé dia anu al 

en tre 1995 e 2000, con si de ran do as re gras 
pro pos tas no pro je to de lei

3Pa ra cal cu lar a dis tri bu i ção re gi o nal dos re cur sos apli ca dos no
con jun to de pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren da no ano

de 2000 uti li za mos o mes mo per cen tu al de dis tri bu i ção dos pro-

gra mas do Pro ger (Pro ger Urba no, Pro ger Ru ral e Pro naf), que

con for me já dis se mos, fo ram os úni cos dis po ni bi li za dos pelo Mi-
nis té rio do Tra ba lho na for ma re gi o na li za da. Por tan to, os va lo res

são apro xi ma dos.

So men te no ano 2000, o FAT dis po ni bi li zou
para o con jun to de pro gra mas de ge ra ção de em-
pre go o mon tan te de R$5,838 bi lhões. Se to mar -
mos como re fe rên cia o per cen tu al de dis tri bu i ção
de mons tra do no qua dro an te ri or, o Nor te, por
exem plo, de ve ria ter re ce bi do em 2000, algo em
tor no de R$525 mi lhões ao ano, quan do re ce beu
ape nas cer ca de R$198 mi lhões. O Nor des te, ao
in vés dos cer ca de R$1,407 bi lhão, de ve ria ter re-
ce bi do R$1,739 Bi lhão e o Cen tro-Oes te que re ce -
beu pró xi mo de R$268 mi lhões, de ve ria ter re ce bi -
do R$484 mi lhões3.

Um ou tro exem plo que per mi te vi su a li zar o im-
pac to que terá a ado ção do cri té rio po pu la ci o nal
para a dis tri bu i ção dos re cur sos do FAT, é o caso
es pe cí fi co do Pro naf. So men te nes te Pro gra ma fo-
ram apli ca dos no ano 2000, com re cur sos do FAT, o
va lor de R$ 1,720 bi lhão, em todo o País. Isso eqüi-
va le a qua se 30% de to dos os re cur sos dis po ni bi li -
za dos nos pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren-
da. Este pro gra ma, que se des ti na a fi nan ci ar a agri-
cul tu ra de pe que nos pro du to res, é de fun da men tal
im por tân cia, es pe ci al men te pa ras as re giões Nor te
e Nor des te, que ain da têm 30% da sua po pu la ção
na zona ru ral.

Em re la ção ao Pro naf, con si de ran do os cri té ri -
os pre vis tos no Pro je to de Lei, a re gião Nor te ao in-
vés dos R$61,955 mi lhões que apli cou, de ve ria ter
re ce bi do R$154,800 mi lhões; a re gião Nor des te
pas sa ria dos R$403,614 mi lhões, para R$512,560
mi lhões; e a re gião Cen tro-Oes te pas sa ria dos
R$61,285 mi lhões, para R$142,760 mi lhões. Por tan -
to, há de se cor ri gir essa dis tor ção.

A des pe i to de sua apa ren te sim pli ci da de, o
pro je to de lei apre sen ta, a um só tem po, har mo ni za
a dis tri bu i ção dos FAT en tre os di ver sos en tes da
Fe de ra ção, e atua como ins tru men to de re du ção
das pro fun das de si gual da des re gi o na is. Nes se sen-
ti do, se apro va da, a pre sen te ini ci a ti va re pre sen ta rá
um po de ro so ins tru men to de pro mo ção de jus ti ça
so ci al.

Em face do ele va do in te res se so ci al do pre sen -
te Pro je to de Lei do Se na do, con cla mo meus ilus tres 
Pa res no Con gres so Na ci o nal a apro vá-lo, com o
ob je ti vo de vê-lo trans for ma do em nor ma ju rí di ca no
mais bre ve pra zo pos sí vel.

Sala das Ses sões, 14 de mar ço de 2002. –
Ade mir Andra de.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA 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. 11. Cons ti tu em re cur sos do FAT:

I – o pro du to da ar re ca da ção das con tri bu i ções 
de vi das ao PIS e ao Pa sep;

II – o pro du to dos en car gos de vi dos pe los con-
tri bu in tes, em de cor rên cia da inob ser vân cia de suas
obri ga ções;

III – a cor re ção mo ne tá ria e os ju ros de vi dos
pelo agen te apli ca dor dos re cur sos do fun do, bem
como pe los agen tes pa ga do res, in ci den tes so bre o
sal do dos re pas ses re ce bi dos;

IV – o pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i ção
adi ci o nal pelo ín di ce de ro ta ti vi da de, de que tra ta o
§ 4º do art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

V – ou tros re cur sos que lhe se jam des ti na dos.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia con vo ca as Srªs e os Srs. Se-
na do res que se en con tram em seus ga bi ne tes para
que ve nham ao ple ná rio, ten do em vis ta que te re -
mos ma té ri as im por tan tes a se rem de li be ra das pelo
Se na do Fe de ral. Em pri me i ro lu gar, te mos a Me di da
Pro vi só ria nº 9, que se con ver teu no Pro je to de Lei
nº 1, do Se na do Fe de ral, que tra ta do en di vi da men -
to ru ral. É um pro je to im por tan te, haja vis ta que no
dia 31 de mar ço se en cer ra rá o pra zo para que os
pro du to res ru ra is ma ni fes tem in te res se na re ne go ci -
a ção de suas dí vi das.

O re tar da men to da apro va ção des sa ma té ria,
com as emen das pro pos tas pe los Se na do res, vai pre-
ju di car pro fun da men te o meio ru ral.

Por tan to, a Mesa re i te ra a con vo ca ção das
Srªs e dos Srs. Se na do res, para que acor ram ao
Ple ná rio, com ur gên cia, a fim de que vo te mos as
ma té ri as que es tão na pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 19, de 2002 (nº 363/2002, na
ori gem), de 6 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da
De ci são nº 145, de 2002, bem como dos res pec ti vos 
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao
le van ta men to de au di to ria re a li za da de 02/04 a
03/05/2001 no Pro gra ma de Tra ba lho re la ti vo à im-
plan ta ção de usi na ter me lé ti ca em área do Rio de
Ja ne i ro/Espí ri to San to (TC – nº 003.317/2001-6).

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Mi nis té rio da Fa-
zen da, o Avi so nº 20, de 2002 (nº 141/2002, na ori-
gem), en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 41 da Re-
so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, a po si -
ção de en di vi da men to dos Esta dos, do Dis tri to Fe-
de ral, dos Mu ni cí pi os e de suas res pec ti vas au tar -
qui as e fun da ções, in for man do que, nos me ses de
ja ne i ro e fe ve re i ro do cor ren te ano, ne nhu ma pro-
pos ta de ope ra ção de cré di to foi de fe ri da ou in de fe ri -
da no âm bi to da que le Mi nis té rio, e que os ple i tos
apre sen ta dos du ran te es ses me ses en con tram-se
em fase de aná li se ou com ple men ta ção de do cu -
men tos.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta -
ção de emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
126, de 2001 (nº 958/99, na Casa de ori gem), que
ins ti tui o Dia Na ci o nal da De fen so ria Pú bli ca.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será
in clu í da em Ordem do Dia, opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra o Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, por con ces são do Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  15 02255

    299MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa zen -
do uma re tros pec ti va his tó ri ca dos tem pos da di ta -
du ra Var gas e do cha ma do re gi me mi li tar, cons ta ta -
mos que mu i tos se to res da so ci e da de lu ta ram pelo
fim des ses re gi mes de ex ce ção e pela im plan ta ção
do Esta do de di re i to. Esti ve ram à fren te, prin ci pal -
men te, os jor na lis tas, os ho mens da im pren sa, de
um modo ge ral, os in te lec tu a is e os ju ris tas.

No Bra sil, po de mos di zer que, a du ras pe nas,
es ta mos cons tru in do e con so li dan do uma de mo cra -
cia que se ba se ia exa ta men te no Esta do de di re i to,
na que la pre mis sa de que to dos são igua is pe ran te a
lei e, prin ci pal men te, que a pes soa é ino cen te até
pro va em con trá rio.

Mas não é isso que te mos vis to ul ti ma men te.
De uns tem pos para cá, e não mu i to re cen te men te,
tal vez de vi do ao pe río do em que es te ve amor da ça -
da, cen su ra da, to lhi da, sem po der ex pres sar sua
opi nião e mos trar a ver da de dos fa tos à po pu la ção,
a im pren sa tem des cam ba do, no meu en ten di men to, 
para ou tro lado.

Tive a opor tu ni da de de ver, no do min go, Sr.
Pre si den te, um en car te do Cor re io Bra zi li en se,
cujo tí tu lo é Pen sar, que tem a se guin te man che te:
”No ban co dos réus“. E há uma sub man che te, que
diz: ”A mí dia tem o há bi to de se pre ci pi tar no jul ga -
men to de acon te ci men tos po lí ti cos ou ju di ciá ri os e
atri bu ir cul pas nem sem pre com pro va das, mas de-
ve ria re pen sar sua con du ta“. 

Há cin co ar ti gos so bre o mes mo tema. Qu e ro 
fa zer, ape nas, a le i tu ra do pri me i ro, da la vra do
jor na lis ta Na tal Eus tá quio, da equi pe do Cor re io
Bra zi li en se, in ti tu la do ”Ju í zes sem toga“, que tem
a se guin te sub man che te: Ao pas sar na fren te dos
ri tos de mo ra dos de apu ra ção e jul ga men tos e an-
te ci par con de na ções, a mí dia mu i tas ve zes age de
modo ir res pon sá vel e pre ci pi ta do sem so frer con-
se qüên ci as“.

Pas so, por tan to, a ler.

Não in te res sam os me i os, afi nal o que
im por ta são os fins – a an te ci pa ção da no tí -
cia, ou o cha ma do ”furo“, no meio jor na lís ti -
co. Esta é a fi lo so fia que nos úl ti mos anos
pa re ce im pe rar na mí dia bra si le i ra. Para tan-
to, não têm im por tân cia até mes mo os ris-
cos as su mi dos ao se ex po rem pu bli ca men te 
in dí ci os ou sus pe i tas como se fa tos fos sem.
E, so bre tu do, os pre ju í zos emo ci o na is ou fi-

nan ce i ros que se po dem ca u sar àque les
que são ob je to da acu sa ção.

No prin cí pio do mês, o país no va men te 
vi veu o fe nô me no, ao acom pa nhar na mí dia
a in va são do es cri tó rio da em pre sa Lu nus
Par ti ci pa ções, em São Luís, no Ma ra nhão. A
Po lí cia Fe de ral par tiu para a ação em aten-
di men to a pe di do do Mi nis té rio Pú bli co do
To can tins, que sus pe i ta de des vio de ver bas 
da an ti ga Su dam. 

Como a em pre sa é de pro pri e da de da
go ver na do ra Ro se a na Sar ney, pré-can di da -
ta do PFL à Pre si dên cia da Re pú bli ca, o
pro ce di men to de ro ti na to mou as pá gi nas
dos jor na is e re vis tas e os no ti ciá ri os das
emis so ras de rá dio e de te le vi são do país.
Inte res ses e jo gos po lí ti cos à par te, a ver da -
de é que, mais uma vez, a mí dia se an te ci -
pou aos fa tos e até mes mo à Jus ti ça, dan do 
aos in dí ci os até ago ra cons ta ta dos o sta tus
de com pro va ção.

Tra ta-se, como di zem os es tu di o sos
de co mu ni ca ção so ci al, da cha ma da ”im-
pren sa-tri bu nal“, que se ca rac te ri za jus ta -
men te pela con de na ção pú bli ca – mu i tas
ve zes até a exe cra ção – de um fato ou per-
so na li da de an tes mes mo da apu ra ção fi nal 
dos fa tos pe los ór gãos de po lí cia com pe -
ten tes ou da ma ni fes ta ção ofi ci al da Jus ti -
ça.

A mo ti va ção para o fe nô me no, en ten -
de Alber to Di nes, pas sa pelo co mo dis mo
dos pro fis si o na is e pela bus ca de sen fre a da
de pres tí gio. ”É co mo dis mo sim. Você está
na re da ção, re ce be um gram po e diz: ‘Ah,
vai ser uma bom ba!’ Você vai ven der três
edi ções (ri sos). Pu bli ca“, diz o jor na lis ta do
Obser va tó rio da Impren sa, pro gra ma de te-
le vi são e jor nal de di ca dos à aná li se crí ti ca
da mí dia.

”A éti ca é uma ques tão de foro ín ti mo.
O jor na lis ta hoje topa qual quer co i sa – não
to dos, cla ro –, por que quer se pro je tar, fa zer 
car re i ra, agra dar de ter mi na dos gru pos“,
pen sa Di nes, ao lem brar que o Obser va tó rio 
sem pre se po si ci o nou con trá rio à pu bli ca ção 
de re por ta gens ba se a das em va za men tos,
gram pos ou ou tras gra va ções ob ti das de
ma ne i ra ilí ci ta ou ne bu lo sa.

Com Di nes con cor da o pro fes sor Luiz
Mar tins da Sil va, para quem a mí dia atu al,
em ge ral, peca pela fal ta de che ca gem das
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in for ma ções. ”É o prin ci pal pro ble ma. Se as
in for ma ções fos sem che ca das, apu ra das, a
ma i o ria es ma ga do ra dos er ros se ria evi ta da. 
Não bas ta a acu sa ção, é pre ci so ha ver in-
ves ti ga ção cu i da do sa.’’

Co or de na dor da li nha de es tu dos de
jor na lis mo do pro gra ma de pós-gra du a ção
do cur so de Co mu ni ca ção da Uni ver si da de
de Bra sí lia (UnB), Mar tins per ce be que atu-
al men te a mí dia não tem ava li a do com cu i -
da do o ris co de in cor rer em er ros. ”Em mu i -
tos ca sos, a im pren sa de nun cia, mas não in-
ves ti ga por con ta pró pria. Se ba se ia em fon-
tes. Às ve zes de fé pú bli ca, mas nem por
isso to tal men te con fiá ve is.“

O caso da Esco la Base, ocor ri do em
São Pa u lo em 1994, é lem bra do pelo aca dê -
mi co. Ten do como base de cla ra ções de um
de le ga do, a im pren sa no ti ci ou a sus pe i ta de
as sé dio se xu al às cri an ças da es co la. O
caso do mi nou a mí dia na ci o nal por dias a
fio. Seis anos de po is, as in ves ti ga ções fo-
ram con clu í das e os do nos da es co la ino-
cen ta dos. Fi ca ram os pre ju í zos mo ra is,
emo ci o na is e mes mo fi nan ce i ros para as
ver da de i ras ví ti mas.

”Esse é um caso cla ro em que a im-
pren sa jul gou e sen ten ci ou. Era uma boa
his tó ria jor na lís ti ca, mas en vol via a vida de
mu i tas pes so as. A sen ten ça é im plí ci ta. Cul-
pa dos ou ino cen tes, o mé to do de apu ra ção
dos fa tos é o mes mo. E o pior é que a vi si bi -
li da de que se dá ao re sul ta do da in ves ti ga -
ção é in ver sa men te pro por ci o nal àque la
dada na sus pe i ta“, cons ta ta Mar tins.

Um dos au to res de Pro du ção e Re cep -
ção dos Sen ti dos Mi diá ti cos (Vo zes), Anto-
nio Albi no Ca ne las Ru bim lem bra que ”o
fato de vi ver mos em uma so ci e da de em que
a in for ma ção cir cu la de ma ne i ra ve loz não li-
be ra au to ma ti ca men te as pes so as de in ves -
ti gar o que es tão di zen do. Têm de dar con ta
das in for ma ções que es tão pas san do adi an -
te. Do con trá rio, em vez de me exi mir, isso
vai me cri ar pro ble mas ou tros“.

E os ca sos de er ros e abu sos co me ti -
dos pela mí dia se mul ti pli cam no dia-a-dia.
Ape nas o site do SOS Impren sa, pro je to de
pes qui sa e ex ten são de sen vol vi do por Mar-
tins na UnB, lis ta apro xi ma da men te cem
epi só di os de que fo ram ví ti mas de atos des-

va i ra dos da mí dia per so na li da des, ar tis tas
ou pes so as co muns.

Para Alber to Di nes, a ati tu de res va la
na ”ve lha ir res pon sa bi li da de“ da im pren sa,
há anos apon ta da pelo Obser va tó rio. ”As
pes so as têm de ser co e ren tes. Hoje, vejo
gen te que sem pre de fen deu ago ra cri ti can -
do os va za men tos e gram pos. Na ver da de, a
im pren sa sem pre ig no rou a no ção do que é
pú bli co e pri va do. Só que ago ra isso to mou
ou tra di men são, fi cou mais vi sí vel.

Sr. Pre si den te, peço que os de ma is ar ti gos se-
jam trans cri tos na ín te gra, já que, por se rem lon gos,
não ha ve rá tem po para lê-los da tri bu na. 

Eles de têm os se guin tes tí tu los: ”Có di go de co-
mu ni ca ção“; A im pren sa é tri bu na, não tri bu nal“, de
Luiz Mar tins, para o Cor re io Bra zi li en se, com o
sub tí tu lo ”O que pode e o que não pode ser fe i to
nes se mo men to na co ber tu ra de fa tos po lí ti cos que
im pli cam não só os en vol vi dos di re tos, mas a mí dia
em ge ral“; ”Dos abu sos mi diá ti cos“, de Anto nio Albi-
no Ca ne las Ru bim, tam bém para o Cor re io, cujo
sub tí tu lo é ”Ao mes mo tem po em que per mi ti ram
enor me con cen tra ção de po der nas mãos da mí dia,
as so ci e da des con tem po râ ne as não cri am me ca nis -
mos de con tro le dos ex ces sos“; e, por fim, ”A Fú ria
do Furo“, que tem como sub tí tu lo ”A pres sa – e a
von ta de de sur pre en der a con cor rên cia – não pode
atra pa lhar a jus ta apu ra ção dos fa tos jor na lís ti cos,
sob pena de com pro me ter o ma i or bem do jor na lis -
mo: a cre di bi li da de“.

Sr. Pre si den te, faço, por tan to, este re que ri men -
to de trans cri ção des ses ar ti gos, cuja le i tu ra ter mi no 
por re co men dar a to dos nós, de mo cra tas, que que-
re mos este País cada vez mais jus to, mais trans pa -
ren te, onde seja con de na do e pu ni do ape nas aque le 
que er rou e não, de ma ne i ra pré via, o sus pe i to ou o
in ves ti ga do, como se fa zia na mal fa da da Inqui si ção,
em que pre vi a men te se es co lhi am aque les que de vi -
am ser con de na dos e ape nas de po is se for ma li za va
o ato.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo-
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, por vin te mi nu -
tos, por per mu ta com o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go ao Ple ná rio do
Se na do Fe de ral uma ma ni fes ta ção, cuja re pre sen ta -
ção mu i to me hon ra, do Insti tu to do Co ra ção, da Fun-
da ção Zer bi ni, do Hos pi tal das Clí ni cas, da Fa cul da de 
de Me di ci na da Uni ver si da de de São Pa u lo. 

Tra ta-se de ma té ria fre qüen te men te es que ci da
pelo gran de de ba te so bre sa ú de que se tra va no Bra-
sil des de a im plan ta ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de e
con si de ra da de im por tân cia se cun dá ria den tro do de-
ba te da área téc ni ca do Mi nis té rio da Sa ú de. 

Por ter uma for ma ção na área da sa ú de bem de-
fi ni da e ten tar re pre sen tar uma po lí ti ca de sa ú de mais
atu al, mais pre ci sa e mais sen sí vel a um sen ti men to
de pri o ri da de na ci o nal, faço com mu i ta ale gria a le i tu -
ra des te do cu men to de es tí mu lo do qual tive o pra zer
de ser o ar ti cu la dor jun to ao Mi nis té rio da Sa ú de e à
fi gu ra do Dr.Alber to Bel tra me, Di re tor do De par ta -
men to de Sis te mas de Rede Assis ten ci a is, do Mi nis -
té rio da Sa ú de. 

A ma té ria diz res pe i to à mor te sú bi ta no Bra sil.
Te mos hoje um la men tá vel re gis tro de mais de du zen -
tos mil ca sos de mor te sú bi ta por ano. São even tos de
do en ças car di o vas cu la res que le vam o ci da dão à
mor te al guns mi nu tos, ou ho ras – em re gra, até seis
ho ras -, após um even to clí ni co, es pe ci al men te as do-
en ças co ro na ri a nas. La men ta vel men te, a cada cem
ci da dãos no Bra sil que de sen vol vem um qua dro de in-
far to agu do do mi o cár dio, so men te seis têm aces so a
re cur so te ra pêu ti co pre ci so, com os cha ma dos trom-
bo lí ti cos.

Qu an do fo ca li za mos essa si tu a ção e de pa ra -
mo-nos com ví ti mas de pa ra da car di or res pi ra tó ria,
não en con tra mos res pos ta da so ci e da de bra si le i ra, do
apa re lho de Esta do em re la ção à re a ni ma ção car di o -
pul mo nar. Se va mos a uma es co la e es cu ta mos os alu-
nos, a ju ven tu de, no ta mos que eles não sa bem fa zer a
re a ni ma ção car di o pul mo nar em uma ví ti ma de pa ra da
sú bi ta em um meio ur ba no qual quer. Se ob ser va mos
os nú cle os fa mi li a res, cons ta ta mos que as fa mí li as do
Bra sil não es tão pre pa ra das para um re cur so mí ni mo

de emer gên cia que per mi ta le var esse in di ví duo com
vida até o hos pi tal. 

Sa be mos que, numa pa ra da car di or res pi ra tó ria, 
os pró xi mos dez mi nu tos são fun da men ta is e im por -
tan tís si mos em re la ção às chan ces de so bre vi da e re-
cu pe ra ção da que le pa ci en te. A cada mi nu to, o in di ví -
duo per de 10% de chan ce de ter a sua vida re cu pe ra -
da caso os pri me i ros pro ce di men tos não se jam fe i tos.

Assim, a So ci e da de Bra si le i ra de Car di o lo gia, jun-
ta men te com o Insti tu to do Co ra ção e a Fe de ra ção Inte-
ra me ri ca na de Car di o lo gia, mu i to bem re pre sen ta da no
Bra sil pela fi gu ra do Dr. Sér gio Ti mer man, que é che fe
da Emer gên cia do Insti tu to do Co ra ção, tem tra zi do ao
de ba te essa pre o cu pa ção, jun ta men te com o pre si den -
te da So ci e da de Bra si le i ra de Me di ci na de Emer gên cia,
Dr. Hen ri que Har gre a ves Fi lho, que di ri ge com mu i ta
gran de za a par te clí ni ca do Ser vi ço Mé di co da Câ ma ra
dos De pu ta dos e tem ten ta do sen si bi li zar o Par la men to
a fa zer a sua par te.

Estou ten tan do atu a li zar a lei que tra ta des ta
ma té ria, mor te sú bi ta, no Se na do Fe de ral. Na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, te mos al guns Par la men ta res pre o -
cu pa dos com o as sun to, como o Dr. Car los Mos co ni,
o De pu ta do Ursi ci no Qu e i roz e o De pu ta do Agne lo
Qu e i roz. 

Espe ro que pos sa mos, nos pró xi mos me ses, ter
cum pri do a res pon sa bi li da de do Par la men to em re la -
ção ao as sun to e, ao mes mo tem po, sen si bi li za do de
modo de fi ni ti vo o Mi nis té rio da Sa ú de em di re ção à
rup tu ra des se ci clo. Não po de mos ima gi nar que, a
cada cem ci da dãos en far ta dos no Bra sil, ape nas seis
re ce bam o be ne fí cio do tra ta men to para o en far te
agu do do mi o cár dio.

A le i tu ra do do cu men to que pas so a fa zer é a se-
guin te, Sr. Pre si den te:

Pre za do Dr. Alber to Bel tra me, 
Di re tor do De par ta men to de Sis te mas

de Re des Assis ten ci a is, do Mi nis té rio da Sa-
ú de, 

A ocor rên cia de mor te sú bi ta, jun ta -
men te com as de ma is do en ças car di o vas cu -
la res, ain da é a prin ci pal ca u sa de mor te em
nos so país. Infe liz men te, no en tan to, mu i tos
pro fis si o na is de sa ú de se quer co nhe cem as
me di das mais ele men ta res de pre ven ção e
atu a ção nos pri me i ros mi nu tos de uma pa-
ra da car día ca. 

Sabe-se, por in ter mé dio da li te ra tu ra
mé di ca na ci o nal e in ter na ci o nal, bem como
pela cons ta ta ção clí ni ca, que não ape nas os
mé di cos e en fer me i ros de vem pos su ir tre i -
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na men to em su por te bá si co e avan ça do de
vida, mas todo e qual quer ci da dão deve co-
nhe cer e es tar pron to para uti li zar as ma no -
bras de su por te bá si co de vida, fun da men -
ta is na res sus ci ta ção de uma ví ti ma de pa-
ra da car día ca, até a che ga da do su por te
avan ça do.

Alguns pa í ses, ci en tes des sa im por -
tân cia, têm im ple men ta do ao lon go dos
anos uma po lí ti ca de cons ci en ti za ção da po-
pu la ção e tre i na men to em di ver sos ní ve is,
de tal for ma que, de fato, vi das co me ça ram
a ser sal vas.

No en tan to, essa taxa de so bre vi vên cia,
na ma i o ria das gran des ci da des, ain da é mu i -
to ba i xa. Com a im plan ta ção do uso de me di -
das edu ca ti vas, con tu do, ali a das ao uso de
equi pa men tos de alta tec no lo gia, mas de uso
ex tre ma men te sim ples, como os des fi bri la do -
res ex ter nos au to má ti cos (DEAs), es sas ta xas 
de so bre vi vên cia em pa ra das car día cas, em
am bi en te pré-hos pi ta lar, au men ta ram sen si -
vel men te, re fle tin do um im por tan te avan ço,
não ape nas no cam po ci en tí fi co, mas tam bém 
no so ci al. Esta mos nos re fe rin do a ta xas de
so bre vi vên cia su pe ri o res a 75%, como aque-
las ve ri fi ca das no Ae ro por to Inter na ci o nal de
Chi ca go, quan do an tes da im plan ta ção de tal
po lí ti ca, ou mes mo na pró pria ci da de de Chi-
ca go, não pas sa vam de 5%.

No Bra sil, não ha ve ria por que ser di fe -
ren te, e mu i tos co ra ções que es tão pa ran do
de ba ter são bons e jo vens de ma is para
mor rer. Com essa pre o cu pa ção, o ILCOR
(Inter na ti o nal Li a i son Co mit tee on Res sus ci -
ta ti on), liga que agre ga to das as gran des
so ci e da des de car di o lo gia e res sus ci ta ção
do mun do, como a Ame ri can He art Asso ci a -
ti on, a Fun da ção Inte ra me ri ca na do Co ra -
ção, o Eu ro pe an Coun cil of Res sus ci ta ti on,
den tre ou tros, atra vés de re u niões e fó runs
in ter na ci o na is, vem pro pon do a ado ção, em
to dos os pa í ses, de me di das ci en ti fi ca men te 
com pro va das na pre ven ção e na re du ção da
mor te sú bi ta.

Com este in tu i to, o Con gres so Na ci o -
nal, atra vés da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, na fi gu ra de seus ilus tres
re pre sen tan tes, tem apre sen ta do Pro je tos
de Lei vi san do à ado ção de tais po lí ti cas, e
hoje tra mi tam nas duas Ca sas três Pro je tos
re gu la men tan do a uti li za ção dos des fi bri la -

do res ex ter nos au to má ti cos e ações na pre-
ven ção e aten di men to da mor te sú bi ta e in-
far to agu do do mi o cár dio em nos so País.

Enten de mos, en tre tan to, que a dis cus -
são do as sun to em um gru po de tra ba lho de
alto ní vel, com pos to por es pe ci a lis tas e re pre -
sen tan tes das so ci e da des mé di cas di re ta -
men te re la ci o na das com o tema, co or de na do
pelo Mi nis té rio da Sa ú de, não ape nas re fle ti -
ria a im por tân cia que o as sun to re quer, mas
atu a ria como im por tan te ins tru men to de con-
sul to ria, de ba te e con sen so, o que cer ta men -
te ser vi ria de sub sí dio para a ela bo ra ção de
nor ma ti vas e di re tri zes nes sa área.

Para tan to, su ge ri mos que tal gru po
seja cons ti tu í do de re pre sen tan tes das se-
guin tes ins ti tu i ções:

– Co mi tê de Emer gên cia da Fun da ção
Inte ra me ri ca na do Co ra ção; 

– Co mi tê de Res sus ci ta ção (CORE) da
So ci e da de Bra si le i ra de Car di o lo gia e Fun cor;

– Con se lho Na ci o nal de Res sus ci ta ção;
– De par ta men to de Emer gên cia da

So ci e da de Bra si le i ra de Clí ni ca Mé di ca;
– Insti tu to do Co ra ção (InCor) do Hos-

pi tal das Clí ni cas da FMUSP;
– So ci e da de Bra si le i ra de Me di ci na de

Emer gên cia;
– So ci e da de Pa u lis ta de Te ra pia Inten-

si va da Asso ci a ção de Me di ci na Inten si va
Bra si le i ra.

No aguar do de um pro nun ci a men to fa-
vo rá vel, ma ni fes ta o Insti tu to do Co ra ção, que
con tri bui com essa ma té ria, as suas res pe i to -
sas sa u da ções ao Mi nis té rio da Sa ú de.

O do cu men to vem as si na do, Sr. Pre si den te,
pelo Prof. Dr. José Antô nio Fran chi ni Ra mi res, Di re -
tor-Ge ral do Insti tu to do Co ra ção (InCor).

Enten do que te mos um de sa fio pela fren te: tra tar
a mor te sú bi ta no Bra sil, a mais gra ve si tu a ção de sa ú -
de pú bli ca des te País. Tra ta-se da pri me i ra ca u sa de
mor te no Bra sil e, la men ta vel men te, não te mos cri a do
uma po lí ti ca de con tro le e pre ven ção da mor te sú bi ta
em nos so País.

Faço um ape lo para que o Mi nis té rio da Sa ú de
ex ter ne a sen si bi li da de que está co me çan do a de-
mons trar em re la ção a essa ma té ria. Pre ci sa mos
rom per com este in di ca dor que nos en ver go nha: a
cada cem do en tes en far ta dos em nos so País, so men -
te seis re ce bem a aju da dos trom bo lí ti cos, que as se -
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gu ram a qua li da de de vida. O Bra sil está des pre pa ra -
do para en fren tar a pa ra da car di or res pi ra tó ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, por cin co mi nu tos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como Lí-

der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, es tou apre sen tan do a esta Casa um pro je to 
de lei que con si de ro um dos mais im por tan tes que já
apre sen tei, pois visa a dis tri bu ir de ma ne i ra jus ta os re-
cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor. 

Os re cur sos do FAT são ex tre ma men te al tos, che-
gam à casa dos R$10 bi lhões ao ano. Uma par te de les
é des ti na da ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al; ou tra par te, ao Pro gra ma Se gu -
ro-De sem pre go e ao pa ga men to do abo no sa la ri al. A
par te res tan te é des ti na da a pro gra mas de ge ra ção de
em pre go, tais como Pro ger Urba no, Pro ger Ru ral, Pro-
naf, Pro em pre go, Pro em pre go II, Pro tra ba lho, Fi nep e
Pro gra ma de Cré di to Pro du ti vo Po pu lar. Ocor re, Sr.
Pre si den te, que na lei que cri ou o FAT não exis te ne-
nhum cri té rio de dis tri bu i ção des ses re cur sos.

Fa rei um com pa ra ti vo en tre a po pu la ção das cin co
re giões bra si le i ras e a dis tri bu i ção des ses re cur sos ao
lon go do pe río do de 1995 a 2000, mos tran do a mé dia
men sal para cada re gião, para que V. Exªs per ce bam a
dis tor ção exis ten te na apli ca ção des ses re cur sos.

A re gião Sul foi a mais be ne fi ci a da de to das as
re giões bra si le i ras: en glo ban do ape nas três Esta dos
do Bra sil, re ce beu 49,42% dos re cur sos, no va lor de
R$1.018.000.000,00 como mé dia anu al. O Su des te,
que tem uma po pu la ção mu i to ma i or do que a re gião
Sul, re ce beu ape nas 19,55% des ses re cur sos. Por-
tan to, São Pa u lo, Mi nas Ge ra is, Rio de Ja ne i ro e Espí-
ri to San to fo ram ex tre ma men te pre ju di ca dos na dis tri -
bu i ção dos re cur sos do FAT, es pe ci al men te no que diz
res pe i to à apli ca ção dos re cur sos do Pro ger. A nos sa
re gião, a re gião Nor te, Se na dor Luiz Otá vio, re ce beu
2,07% dos re cur sos, em bo ra te nha uma po pu la ção
de 7,61% do Bra sil. O Nor des te re ce beu 24,45% dos
re cur sos, em bo ra te nha 28,12% da po pu la ção. O
Cen tro-Oes te re ce beu 4,51%, em bo ra te nha 6,85%
da po pu la ção. É mu i to in jus ta a dis tri bu i ção des se re-
cur so, tão im por tan te para a Na ção bra si le i ra, des ti -
na do a re sol ver o pro ble ma do de sem pre go no Bra sil.
Ora, quan do se faz qual quer pes qui sa ele i to ral em
qual quer lu gar do ter ri tó rio na ci o nal, de 67 a 70% do
povo bra si le i ro de ter mi na a ques tão do de sem pre go
como o ma i or de to dos os pro ble mas do País. E es ses 
re cur sos são des ti na dos, nos inú me ros pro gra mas
que ci tei aqui, a re sol ver esse pro ble ma.

A jus ti fi ca ti va do nos so tra ba lho é ex tre ma men te 
di dá ti ca, fru to de um lon go es tu do que vem sen do fe i to 
por nós e por nos sa as ses so ria téc ni ca, a quem lou vo
e cujo tra ba lho pa ra be ni zo nes te mo men to, por que é
um dos pro je tos mais bem ela bo ra dos, ex pli ca dos e di-
dá ti cos que apre sen to ao Se na do da Re pú bli ca. Cre io
que esse tra ba lho deve ser apre ci a do o mais ra pi da -
men te pos sí vel por esta Casa e ter o apo io da una ni mi -
da de dos 81 Se na do res da Re pú bli ca e de toda a Câ-
ma ra dos De pu ta dos, por que há uma la cu na na lei,
que es ta mos su prin do.

Tra ta-se de uma lei cur ta e ob je ti va, mas ex tre ma -
men te cla ra na qui lo que pre ten de re a li zar. Diz o se guin te:

Art. 1º. Acres ça-se o se guin te art. 11-A
à Lei nº 7.998, de 11 ja ne i ro de 1990:

Art. 11-A. Dos re cur sos do FAT, à ex ce -
ção dos des ti na dos ao Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES –, por for ça do § 1º do art. 239 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ao Pro gra ma de Se gu -
ro-De sem pre go e ao pa ga men to de abo no
sa la ri al, se rão re ser va dos dois por cen to
para a re gião Nor te, dois por cen to para a
re gião Cen tro-Oes te e qua tro por cen to para
a re gião Nor des te, que se rão dis po ni bi li za -
dos para os res pec ti vos Esta dos se gun do o
cri té rio po pu la ci o nal.

§ 1º Des con ta dos os va lo res de vi dos
às re giões Nor te, Cen tro-Oes te e Nor des te,
o res tan te dos re cur sos será dis po ni bi li za do
se gun do o cri té rio po pu la ci o nal.

E ter mi na di zen do que esse cri té rio tem que se
ba se ar nos úl ti mos le van ta men tos do IBGE.

Di ri gin do-me es pe ci al men te ao Se na dor Luiz
Otá vio e ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, do Esta do de
To can tins, digo que, além de fa zer uma dis tri bu i ção
de acor do com a po pu la ção de cada Esta do, es ta mos
pri vi le gi an do as três re giões me nos de sen vol vi das do
Bra sil: Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te. Antes de di vi -
dir o bolo do FAT, dois por cen to são ti ra dos para o
Nor te, dois por cen to para o Cen tro-Oes te e qua tro
por cen to para o Nor des te.

Sr. Pre si den te, cre io que nin guém ha ve rá de se
opor a uma pro pos ta como essa, que tem o ob je ti vo de
fa zer com que esse pro gra ma seja uti li za do de ma ne i ra
co e ren te por todo o ter ri tó rio bra si le i ro e, fun da men tal -
men te, pe las re giões mais po bres do nos so País. Por-
tan to, es pe ro que a esse pro je to esta Casa dê a ma i or
aten ção e o apro ve com a ma i or ra pi dez pos sí vel.

É o que te nho a apre sen tar hoje, fa lan do pela Li-
de ran ça do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº  , DE 2002
(Do Se na dor Ade mir Andra de PSB – PA)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Acres ça-se o se guin te art. 11-A à Lei nº 7.998, de
11 de ja ne i ro de 1990:

“Art. 11-A. Dos re cur sos do FAT, à ex ce ção dos
des ti na dos ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES –, por for ça do § 1º, do
art. 239, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ao Pro gra ma de Se-
gu ro-De sem pre go e ao pa ga men to de abo no sa la ri al,
se rão re ser va dos dois por cen to para a re gião Nor te,
dois por cen to para a re gião Cen tro-Oes te e qua tro por
cen to para a re gião Nor des te, que se rão dis po ni bi li za -
dos para os res pec ti vos Esta dos se gun do o cri té rio po-
pu la ci o nal.

§ 1º Des con ta dos os va lo res de vi dos às re giões
Nor te, Cen tro-Oes te e Nor des te, o res tan te dos re cur -
sos será dis po ni bi li za do aos Esta dos se gun do o cri té rio 
po pu la ci o nal.

§ 2º No cál cu lo do cri té rio po pu la ci o nal, de vem
ser uti li za dos os da dos do mais re cen te cen so, re a li za -
do pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca."

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te ini ci a ti va pre ten de pro mo ver a re du ção das de-
si gual da des re gi o na is, por meio de uma dis tri bu i ção mais jus ta
dos re cur sos de po si ta dos no Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor –
FAT, em es tre i ta sin to nia com o art. 3º, in ci so III, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Cri a do pela Lei nº 7.998, de 1990, o FAT têm por ob je ti vo
fi nan ci ar o Se gu ro De sem pre go, o pa ga men to de Abo no Sa la ri al
e pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren da. Além dis so, em
cum pri men to do § 1º, do art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral, são re-
pas sa dos ao BNDES, 40% da ar re ca da ção do PIS/Pa sep, para o
fi nan ci a men to de pro gra mas de de sen vol vi men to eco nô mi co.

O Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor é cons ti tu í do pe los re-
cur sos pro ve ni en tes do PIS/PASEP – Pro gra ma de Inte gra ção
So ci al e Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli -
co. Soma-se ain da, os ren di men tos das apli ca ções do pró prio
fun do e os ren di men tos dos en car gos de vi dos pe los con tri bu in tes. 
No ano de 1999, a ar re ca da ção do PIS/Pa sep1 re pre sen tou
R$6,075 bi lhões ou, 57% das fon tes dos re cur sos do FAT.

Do to tal da ar re ca da ção do FAT, ex clu í do o va lor re pas sa -
do ao BNDES por for ça do art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral, cer-
ca de 51% (que re pre sen tou em 1999 R$4,218 bi lhões), fo ram
des ti na dos a apli ca ção dos pro gra mas de ge ra ção de em pre go e
ren da, ob je to des te pro je to de lei. Estes pro gra mas, que se rão lis-
ta dos a se guir, são re gu la dos pelo Con se lho De li be ra ti vo do FAT
– CODEFAT, sen do que o fi nan ci a men to dos mes mos é ope ra ci o -
na li za do por meio dos se guin tes ban cos ofi ci a is: Ban co do Bra sil,
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, Ban co do Nor des te e Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al.

Pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren da do FAT:
Pro ger Urba no – Tem por fi na li da de in cre men tar a po lí ti ca 

pú bli ca de com ba te ao de sem pre go, no meio ur ba no, me di an te fi-
nan ci a men tos a mi cro e pe que nos em pre en de do res pri va dos,
nos se to res for mal e in for mal da eco no mia.

Pro ger Ru ral – Tem por fi na li da de fi xar o ho mem no cam-
po, sen do des ti na do aos pe que nos e mimi pro du to res ru ra is, in-
clu si ve às ati vi da des pes que i ra, ex tra ti va ve ge tal e de agri cul tu ra.

PRONAF (Pro gra ma de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa-
mi li ar) – É um pro gra ma de apo io ao de sen vol vi men to ru ral, a
par tir do for ta le ci men to da agri cul tu ra fa mi li ar.

PROEMPREGO (Pro gra ma de Exten são do Empre go e
Me lho ria da Qu a li da de de Vida ao Tra ba lha dor) – Vol ta do para as
se guin tes áre as: trans por te co le ti vo de mas sas, sa ne a men to am-
bi en tal; in fra-es tru tu ra tu rís ti ca; obras de in fra-es tru tu ra; re vi ta li za -
ção de sub se to res in dus tri a is em re giões com pro ble mas de de-
sem pre go.
1 A ar re ca da ção do PIS/Pa sep, con for me des cri ta na Lei nº 9.715
de 1998, arts. 2º e 8º, é com pos ta por: 0,65% so bre o fa tu ra men -
to das em pre sas pri va das, pú bli cas e as so ci e da des de eco no mia 
mis ta; 1% so bre a fo lha de sa lá rio das en ti da des sem fins lu cra ti -
vos e fun da ções; e 1% so bre o va lor das re ce i tas cor ren tes ar re -
ca da das das trans fe rên ci as cor ren tes e de ca pi tal re ce bi das pe-
las pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in ter no.

PROEMPREGO II – O Pro em pre go II com põe-se de dois
sub pro gra mas dis tin tos de in ves ti men tos: 1 – Me lho ria da Qu a li -
da de de vida do Tra ba lha dor: cons ti tu í do por ações nas áre as de
sa ú de, sa ne a men to am bi en tal, edu ca ção, trans por te co le ti vo de
mas sas, pro gra ma de me lho ria da ad mi nis tra ção tri bu tá ria mu ni -
ci pal e pro je tos mul ti se to ri a is in te gra dos; 2 – Expan são do
Empre go: seu ob je ti vo é pro mo ver in ves ti men tos nas áre as de co-
mér cio e ser vi ços, ener gia, te le co mu ni ca ções, in fra-es tru tu ra viá-
ria e cons tru ção na val, bem como in cen ti var o cres ci men to das
ex por ta ções bra si le i ras, com pri o ri da de para as pe que nas e mé-
di as em pre sas.

PROTRABALHO (Pro gra ma de Pro mo ção do Empre go e
Qu a li da de de Vida do Tra ba lha dor) – Tem por fi na li da de fi nan ci ar
pro je tos es tru tu ran tes em se to res es tra té gi cos vol ta dos para a or-
ga ni za ção de pó los de de sen vol vi men to in te gra do, com ên fa se na
com pe ti ti vi da de do se tor pro du ti vo. Con tem pla pe que nas, mé di as
e gran des em pre sas in dus tri a is, agro-in dus tri a is, co mer ci a is, de
tu ris mo e de ser vi ços, em em pre en di men tos lo ca li za dos na área
de atu a ção do Ban co do Nor des te.

FINEP (Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos) – Tem como
ob je ti vo o fi nan ci a men to de pro je tos de de sen vol vi men to tec no ló -
gi co em seg men tos es pe ci fi cas da eco no mia, ca pa zes de pro mo -
ver ações mo der ni za do ras e es tru tu ran tes.

PCPP (Pro gra ma de Cré di to Pro du ti vo Po pu lar) – O Pro-
gra ma tem por fi na li da de vi a bi li zar al ter na ti vas de in ves ti men to e
am pli a ção de no vas opor tu ni da des de ge ra ção de ocu pa ção e
ren da, me di an te o in cen ti vo e o for ta le ci men to da li vre ini ci a ti va,
de for ma sim ples e des bu ro cra ti za da.

A apli ca ção de re cur sos do FAT nes tes pro gra mas de ge-
ra ção de em pre go e ren da, na for ma como se dá hoje, não se gue 
ne nhum pa râ me tro de dis tri bu i ção re gi o nal, res pon den do sim-
ples men te à de man da de pro je tos e a re gras dos agen tes fi nan -
ce i ros, por tan to, cri té ri os ale a tó ri os que têm con tri bu í do para a
con cen tra ção da ren da nas re giões mais de sen vol vi das do País.

Numa rá pi da aná li se so bre os re cur sos apli ca dos nos três
prin ci pa is pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren da (Pro ger
Urba no, Pro ger Ru ral e Pro naf)2, no pe río do en tre 1995 e 2000,
pode-se cons ta tar uma gran de con cen tra ção na re gião Sul, em
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de tri men to das de ma is re giões do País. So men te os três es ta dos
do Sul, fi ca ram com qua se a me ta de dos re cur sos des ti na dos a
todo o País.

O qua dro a se guir de mos tra como tem sido a dis tri bu i ção
re gi o nal des ses re cur sos do FAT, to man do como base os três
pro gra mas ci ta dos, que jun tos cor res pon dem a apro xi ma da men te 
50% dos re cur sos.

Apli ca ção dos re cur sos do FAT no Pro ger acu mu la do
no pe río do en tre 1995-2000

Como se vê no qua dro aci ma, a dis tri bu i ção dos re cur sos
des ti na dos pelo FAT para o Pro ger, en tre 1995 e 2000, to ta li zou
R$12,360 bi lhões e foi apli ca do sem ne nhum cri té rio re gi o nal.
Ape nas 2,07% fo ram apli ca dos na re gião Nor te; 4,51%, na Cen-
tro-Oes te; e 24,45%, na Nor des te. A ta be la re ve la, ain da, que a
re gião Sul se apro pria de 49,42% dos re cur sos do Pro ger, en-
quan to o Su des te, bem mais po pu lo so e in dus tri a li za do, é be ne fi -
ci a do com me ros 19,55%.

Atu al men te, não há na Le gis la ção Fe de ral qual quer dis po si -
ti vo que es ta be le ça pa râ me tros de dis tri bu i ção ge o grá fi ca dos re-
cur sos do FAT en tre os Esta dos bra si le i ros. A au sên cia de cri té ri os
le ga is ex plí ci tos tem ge ra do a apli ca ção as si mé tri ca dos re cur sos
e sig ni fi ca ti vas per das para as re giões eco no mi ca men te me nos
de sen vol vi das.

A ta be la a se guir de mons tra que a alo ca ção dos re cur sos
do Pro ger, por re gião, não guar da qual quer pro por ci o na li da de
com a dis tri bu i ção ge o grá fi ca da po pu la ção, com a Po pu la ção
Eco no mi ca men te Ati va (PEA), nem com o Pro du to Inter no Bru to
(PIB).

Dis tri bu i ção Re gi o nal da po pu la ção, do PEA e do PIB
com pa ra do com o per cen tu al de dis tri bu i ção dos re cur sos
do Pro ger (Pro ger Urba no, Pro ger Ru ral e Pro naf), en tre 1995
e 2000.

Como vem sen do fe i ta atu al men te, a dis tri bu i ção dos re-
cur sos do FAT não obe de ce a qual quer pa râ me tro ou in di ca dor
so ci o e co nô mi co, acen tu an do as de si gual da des re gi o na is.

Entre as re giões me nos de sen vol vi das do País, na re gião
Nor te, a dis tor ção en tre os re cur sos alo ca dos pelo Pro ger e o to-
tal da po pu la ção é mais evi den te. O Nor te abri ga 7,6% da po pu la -
ção na ci o nal, to da via, de 1995 a 2000, so men te foi con tem pla do
com mí se ros 2,07% dos re cur sos do pro gra ma, ou seja, me nos
de 1/3 (um ter ço) do que lhe se ria de vi do se fos se apli ca do o cri-
té rio po pu la ci o nal.

Se for con si de ra da a dis tri bu i ção po pu la ci o nal por Esta-
dos, como cri té rio para a dis tri bu i ção das apli ca ções do FAT para
os pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren da, será pos sí vel
uma alo ca ção mais jus ta des ses re cur sos. Além dis so, o pro je to
de lei tam bém pre vê que 8% do to tal des ses re cur sos se jam so-
ma dos às apli ca ções nos es ta dos si tu a dos nas re giões me nos
de sen vol vi das do País, dis tri bu í dos da se guin te for ma: 2% para o
Nor te, 2% para o Cen tro-Oes te e 4% para o Nor des te. Com esse
me ca nis mo, as apli ca ções do FAT pas sa rão a re pre sen tar im por -
tan te ins tru men to de re du ção das de si gual da des re gi o na is.

O qua dro a se guir de mons tra como te ria sido a apli ca ção
dos re cur sos do FAT no Pro ger (Pro ger Urba no, Pro ger Ru ral e
Pro naf), con si de ran do a mé dia dos anos 1995 a 2000, se os cri-
té ri os para dis tri bu i ção dos mes mos fos sem aque les pro pos tos
no pro je to de lei.

2 Ape nas os re cur sos apli ca dos no Pro ger (Pro ger Urba no, Pro-
ger Ru ral e Pro naf), fo ram dis po ni bi li za dos pelo Mi nis té rio do Tra-
ba lho na for ma re gi o na li za da, im pos si bi li tan do que a de mons tra -
ção da dis tri bu i ção re gi o nal fos se fe i ta com a to ta li da de dos pro-
gra mas.

Si mu la ção da apli ca ção dos re cur sos do FAT no Pro-
ger, com base na mé dia anu al en tre 1995 e 2000, con si de ran -
do as re gras pro pos tas no pro je to de lei

So men te no ano 2000, o FAT dis po ni bi li zou para o con jun -
to de pro gra mas de ge ra ção de em pre go o mon tan te de R$5,838
bi lhões. Se to mar mos como re fe rên cia o per cen tu al de dis tri bu i -
ção de mons tra do no qua dro an te ri or, o Nor te, por exem plo, de ve -
ria ter re ce bi do em 2000, algo em tor no de R$525 mi lhões ao
ano, quan do re ce beu ape nas cer ca de R$198 mi lhões. O Nor des -
te, ao in vés dos cer ca de R$1,407 bi lhão, de ve ria ter re ce bi do
R$1,739 bi lhão e o Cen tro-Oes te que re ce beu pró xi mo de R$268
mi lhões, de ve ria ter re ce bi do R$484 mi lhões³.

Um ou tro exem plo que per mi te vi su a li zar o im pac to que
terá a ado ção do cri té rio po pu la ci o nal para a dis tri bu i ção dos re-
cur sos do FAT, é o caso es pe cí fi co do Pro naf. So men te nes te pro-
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gra ma fo ram apli ca dos no ano 2000, com re cur sos do FAT, o va-
lor de R$1,720 bi lhão, em todo o País. Isso eqüi va le a qua se 30%
de to dos os re cur sos dis po ni bi li za dos nos pro gra mas de ge ra ção
de em pre go e ren da. Este pro gra ma, que se des ti na a fi nan ci ar a
agri cul tu ra de pe que nos pro du to res, é de fun da men tal im por tân -
cia, es pe ci al men te pa ras as re giões Nor te e Nor des te, que ain da
têm 30% da sua po pu la ção na zona ru ral.

Em re la ção ao Pro naf, con si de ran do os cri té ri os pre vis tos
no pro je to de lei, a re gião Nor te ao in vés dos R$61,955 mi lhões
que apli cou, de ve ria ter re ce bi do R$154,800 mi lhões; a re gião
Nor des te pas sa ria dos R$403,614 mi lhões, para R$512,560 mi-
lhões; e a re gião Cen tro-Oes te pas sa ria dos R$61,285 mi lhões,
para R$142,760 mi lhões. Por tan to, há de se cor ri gir essa dis tor -
ção.

A des pe i to de sua apa ren te sim pli ci da de, o pro je to de lei
que ora se apre sen ta, a um só tem po, har mo ni za a dis tri bu i ção
dos re cur sos do FAT en tre os di ver sos en tes da Fe de ra ção, e
atua como de re du ção das pro fun das de si gual da des re gi o na is.
Nes se sen ti do, se apro va da, a pre sen te ini ci a ti va re pre sen ta rá
um po de ro so ins tru men to de pro mo ção de jus ti ça so ci al.

Em face do ele va do in te res se so ci al do pre sen te pro je to de
lei do Se na do, con cla mo meus ilus tres pa res no Con gres so Na ci -
o nal a apro vá-lo, com o ob je ti vo de vê-lo trans for ma do em nor ma
ju rí di ca no mais bre ve pra zo pos sí vel.

Sala das Ses sões, de de 2002. – Se na dor Ade mir Andra-
de, PSB – PA.

³ Para cal cu lar a dis tri bu i ção re gi o nal dos re cur sos apli ca dos no
con jun to de pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren da no ano
de 2000, uti li za mos o mes mo per cen tu al de dis tri bu i ção dos pro-
gra mas do Pro ger (Pro ger Urba no, Pro ger Ru ral e Pro naf), que
con for me já dis se mos, fo ram os úni cos dis po ni bi li za dos pelo Mi-
nis té rio do Tra ba lho na for ma re gi o na li za da. Por tan to, os va lo res
são apro xi ma dos.

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. 1º Esta lei re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De sem pre go
e o abo no de que tra tam o in ci so II do art. 7º, o in ci so IV do art.
201 e o art. 239, da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT).

Do Pro gra ma de Se gu ro-De sem pre go

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, in clu si ve 
a in di re ta; (Re da ção dada pela Lei nº 8.900, de 30-6-94)

II – au xi li ar os tra ba lha do res na bus ca de em pre go, pro mo -
ven do, para tan to, ações in te gra das de ori en ta ção, re co lo ca ção e
qua li fi ca ção pro fis si o nal. (Re da ção dada pela Lei nº 8.900, de
30-6-94) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de 24-8-2001)

Art. 2º-A. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de
24-8-2001)

Art. 2º-B. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de
24-8-2001)

Art. 3º Terá di re i to à per cep ção do se gu ro-de sem pre go o
tra ba lha dor dis pen sa do sem jus ta ca u sa que com pro ve:

I – ter re ce bi do sa lá ri os de pes soa ju rí di ca ou pes soa fí si -
ca a ela equi pa ra da, re la ti vos a cada um dos 6 (seis) me ses ime-
di a ta men te an te ri o res à data da dis pen sa;

II – ter sido em pre ga do de pes soa ju rí di ca ou pes soa fí si ca 
a ela equi pa ra da ou ter exer ci do ati vi da de le gal men te re co nhe ci -
da como au tô no ma, du ran te pelo me nos 15 (quin ze) me ses nos
úl ti mos 24 (vin te e qua tro) me ses;

III – não es tar em gozo de qual quer be ne fí cio pre vi den ciá -
rio de pres ta ção con ti nu a da, pre vis to no Re gu la men to dos Be ne -
fí ci os da Pre vi dên cia So ci al, ex ce tu a do o au xí lio-aci den te e o au-
xí lio su ple men tar pre vis tos na Lei nº 6.367, de 19 de ou tu bro de
1976, bem como o abo no de per ma nên cia em ser vi ço pre vis to na
Lei nº 5.890, de 8 de ju nho de 1973;

IV – não es tar em gozo do au xí lio-de sem pre go; e

V – não 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.

Art. 3º-A. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de
24-8-2001).

Art. 4º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será con ce di do
ao tra ba lha dor de sem pre ga do, por um pe río do má xi mo de 4
(qua tro) me ses, de for ma con tí nua ou al ter na da, a cada pe río do
aqui si ti vo de 16 (de zes se is) me ses, con ta dos da data de dis pen -
sa que deu ori gem à pri me i ra ha bi li ta ção.

Pa rá gra fo úni co. O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go po de rá
ser re to ma do a cada novo pe río do aqui si ti vo, sa tis fe i tas as con di -
ções ar ro la das no art. 3º des ta lei, à ex ce ção do seu in ci so II.

Art. 5º O va lor do be ne fí cio será fi xa do em Bô nus do Te-
sou ro Na ci o nal (BTN), de ven do ser cal cu la do se gun do 3 (três) fa-
i xas sa la ri a is, ob ser va dos os se guin tes cri té ri os:

I – até 300 (tre zen tos) BTN, mul ti pli car-se-á o sa lá rio mé-
dio dos úl ti mos 3 (três) me ses pelo fa tor 0,8 (oito dé ci mos);

II – de 300 (tre zen tos) a 500 (qui nhen tos) BTN apli-
car-se-á, até o li mi te do in ci so an te ri or, a re gra nele con ti da e, no
que ex ce der, o fa tor 0,5 (cin co dé ci mos);

III – aci ma de 500 (qui nhen tos) BTN, o va lor do be ne fí cio
será igual a 340 (tre zen tos e qua ren ta) BTN.

§ 1º Para fins de apu ra ção do be ne fí cio, será con si de ra da
a mé dia dos sa lá ri os dos úl ti mos 3 (três) me ses an te ri o res à dis-
pen sa, de vi da men te con ver ti dos em BTN pelo va lor vi gen te nos
res pec ti vos me ses tra ba lha dos.

§ 2º O va lor do be ne fí cio não po de rá ser in fe ri or ao va lor
do sa lá rio mí ni mo.

§ 3º No pa ga men to dos be ne fí ci os, con si de rar-se-á:

I – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do mês ime di a ta -
men te an te ri or, para be ne fí ci os co lo ca dos á dis po si ção do be ne fi -
ciá rio até o dia 10 (dez) do mês;

II – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do pró prio mês,
para be ne fí ci os co lo ca dos à dis po si ção do be ne fi ciá rio após o dia
10 (dez) do mês.

Art. 6º O se gu ro-de sem pre go é di re i to pes so al e in trans fe -
rí vel do tra ba lha dor, po den do ser re que ri do a par tir do sé ti mo dia
sub se qüen te à res ci são do con tra to de tra ba lho.

Art. 7º O pa ga men to do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go
será sus pen so nas se guin tes si tu a ções:

I – ad mis são do tra ba lha dor em novo em pre go;
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II – iní cio de per cep ção de be ne fí cio de pres ta ção con ti nu -
a da da Pre vi dên cia So ci al, ex ce to o au xí lio-aci den te, o au xí lio su-
ple men tar e o abo no de per ma nên cia em ser vi ço;

III – iní cio de per cep ção de au xí lio-de sem pre go.

Art. 7º-A (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de
24-8-2001)

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.

Art. 8º-A.(Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de
24-8-2001)

Art. 8º-B.(Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de
24-8-2001)

Art. 8º-C (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de
24-8-2001)

Do Abo no Sa la ri al

Art. 9º É as se gu ra do o re ce bi men to de abo no sa la ri al no
va lor de um sa lá rio mí ni mo vi gen te na data do res pec ti vo pa ga -
men to, aos em pre ga dos que:

I – te nham per ce bi do, de em pre ga do res que con tri bu em
para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al (PIS) ou para o Pro gra ma
de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co (Pa sep), até 2
(dois) sa lá ri os mí ni mos mé di os de re mu ne ra ção men sal no pe río -
do tra ba lha do e que te nham exer ci do ati vi da de re mu ne ra da pelo
me nos du ran te 30 (trin ta) dias no ano-base;

II – es te jam ca das tra dos há pelo me nos 5 (cin co) anos no
Fun do de Par ti ci pa ção PIS-Pa sep ou no Ca das tro Na ci o nal do
Tra ba lha dor.

Pa rá gra fo úni co. No caso de be ne fi ciá ri os in te gran tes do
Fun do de Par ti ci pa ção PIS-Pa sep, se rão com pu ta dos no va lor do
abo no sa la ri al os ren di men tos pro por ci o na dos pe las res pec ti vas
con tas in di vi du a is.

Do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor.

Art. 10. É ins ti tu í do o Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor
(FAT), vin cu la do ao Mi nis té rio do Tra ba lho, des ti na do ao cus te io
do Pro gra ma de Se gu ro-De sem pre go, ao pa ga men to do abo no
sa la ri al e ao fi nan ci a men to de pro gra mas de de sen vol vi men to
eco nô mi co.

Pa rá gra fo úni co. O FAT é um fun do con tá bil, de na tu re za fi-
nan ce i ra, su bor di nan do-se, no que cou ber, à le gis la ção vi gen te.

Art. 11. Cons ti tu em re cur sos do FAT:

I – o pro du to da ar re ca da ção das con tri bu i ções de vi das ao
PIS e ao Pa sep;

II – o pro du to dos en car gos de vi dos pe los con tri bu in tes,
em de cor rên cia da inob ser vân cia de suas obri ga ções:

III – a cor re ção mo ne tá ria e os ju ros de vi dos pelo agen te
apli ca dor dos re cur sos do fun do, bem como pe los agen tes pa ga -
do res, in ci den tes so bre o sal do dos re pas ses re ce bi dos;

IV – o pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i ção adi ci o nal
pelo ín di ce de ro ta ti vi da de, de que tra ta o § 4º do art. 239 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

V – ou tros re cur sos que lhe se jam des ti na dos.

Art. 12. (Ve ta do).

Art. 13. (Ve ta do).

Art. 14. (Ve ta do).

Art. 15. Com pe te aos Ban cos Ofi ci a is Fe de ra is o pa ga -
men to das des pe sas re la ti vas ao Pro gra ma do Se gu ro-De sem -
pre go e ao abo no sa la ri al con for me nor mas a se rem de fi ni das
pe los ges to res do FAT.

Pa rá gra fo úni co. So bre o sal do de re cur sos não de sem bol -
sa dos, os agen tes pa ga do res re mu ne ra rão o FAT, no mí ni mo com
cor re ção mo ne tá ria.

Art. 16. No que alu de ao re co lhi men to das con tri bu i ções ao
PIS e ao Pa sep, ob ser var-se-á o se guin te: (Re vo ga do pela Lei nº
8.019, de 11-4-90)

I – os con tri bu in tes de ve rão re co lher as con tri bu i ções aos
agen tes ar re ca da do res nos pra zos e con di ções es ta be le ci das na
le gis la ção em vi gor;

II – os agen tes ar re ca da do res de ve rão, no pra zo de 2
(dois) dias úte is, re pas sar os re cur sos ao Te sou ro Na ci o nal;

III – (Ve ta do).

Art. 17. As con tri bu i ções ao PIS e ao Pa sep se rão ar re ca -
da das pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, me di an te ins tru men to pró-
prio, de con for mi da de com nor mas e pro ce di men tos a se rem de fi -
ni dos pe los ges to res do FAT. (Re vo ga do pela Lei nº 8.019, de
11-4-90)

Ges tão

Art. 18. E ins ti tu í do o Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor (Co de fat), com pos to de 9 (nove) mem-
bros e res pec ti vos su plen tes, as sim de fi ni dos: (Vide Me di da Pro-
vi só ria nº 2.216-37, de 31-8-2001)

I – 3 (três) re pre sen tan tes dos tra ba lha do res;

II – 3 (três) re pre sen tan tes dos em pre ga do res;

III – 1 (um) re pre sen tan te do Mi nis té rio do Tra ba lho;

IV – 1 (um) re pre sen tan te do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al;

V – 1 (um) re pre sen tan te do BNDES.

§ 1º O man da to de cada Con se lhe i ro é de 3 (três) anos.

§ 2º Na pri me i ra in ves ti du ra, ob ser var-se-á o se guin te:

I – 1/3 (um ter ço) dos re pre sen tan tes re fe ri dos nos in ci sos
I e II do ca put des te ar ti go será de sig na do com man da to de 1
(um) ano: 1/3 (um ter ço), com man da to de 2 (dois) anos e 1/3
(um ter ço), com man da to de 3(três) anos;

II – o re pre sen tan te do Mi nis té rio do Tra ba lho será de sig -
na do com o man da to de 3 (três) anos; o re pre sen tan te do Mi nis -
té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, com o man da to de 2
(dois) anos: o re pre sen tan te do BNDES, com o man da to de 1
(um) ano.

§ 3º Os re pre sen tan tes dos tra ba lha do res se rão in di ca dos
pe las cen tra is sin di ca is e con fe de ra ções de tra ba lha do res; e os
re pre sen tan tes dos em pre ga do res, pe las res pec ti vas con fe de ra -
ções.

§ 4º Com pe te ao Mi nis tro do Tra ba lho a no me a ção dos
mem bros do Co de fat.

§ 5º A Pre si dên cia do Con se lho De li be ra ti vo, anu al men te
re no va da, será ro ta ti va en tre os seus mem bros.
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§ 6º Pela ati vi da de exer ci da no Co de fat seus mem bros não
se rão re mu ne ra dos.

Art. 19. Com pe te ao Co de fat ge rir o FAT e de li be rar so bre
as se guin tes ma té ri as:

I – (Ve ta do).

II – apro var e acom pa nhar a exe cu ção do Pla no de Tra ba -
lho Anu al do Pro gra ma do Se gu ro-De sem pre go e do abo no sa la -
ri al e os res pec ti vos or ça men tos;

III – de li be rar so bre a pres ta ção de con ta e os re la tó ri os de
exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do FAT:

IV – ela bo rar a pro pos ta or ça men tá ria do FAT, bem como
suas al te ra ções;

V – pro por o aper fe i ço a men to da le gis la ção re la ti va ao se-
gu ro-de sem pre go e ao abo no sa la ri al e

re gu la men tar os dis po si ti vos des ta Lei no âm bi to de sua
com pe tên cia;

VI – de ci dir so bre sua pró pria or ga ni za ção, ela bo ran do seu
re gi men to in ter no;

VII – ana li sar re la tó ri os do agen te apli ca dor quan to à for-
ma, pra zo e na tu re za dos in ves ti men tos re a li za dos;

VIII – fis ca li zar a ad mi nis tra ção do fun do, po den do so li ci tar 
in for ma ções so bre con tra tos ce le bra dos ou em vias de ce le bra -
ção e qua is quer ou tros atos;

IX – de fi nir in de xa do res su ce dâ ne os no caso de ex tin ção
ou al te ra ção da que les re fe ri dos nes ta

lei:

X – ba i xar ins tru ções ne ces sá ri as à de vo lu ção de par ce las 
do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go, in de vi da men te re ce bi das;

XI – pro por al te ra ção das alí quo tas re fe ren tes às con tri bu i -
ções a que alu de o art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com vis tas a
as se gu rar a vi a bi li da de eco nô mi co-fi nan ce i ra do FAT;

XII – (Ve ta do):

XIII – (Ve ta do);

XIV – fi xar pra zos para pro ces sa men to e en vio ao tra ba -
lha dor da re qui si ção do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go, em
fun ção das pos si bi li da des téc ni cas exis ten tes, es ta be le cen do-se
como ob je ti vo o pra zo de 30 (trin ta) dias;

XV – (Ve ta do);

XIV – (Ve ta do);

XVII – de li be rar so bre ou tros as sun tos de in te res ses do
FAT.

Art. 20. A Se cre ta ria-Exe cu ti va do Con se lho De li be ra ti vo
será exer ci da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho, e a ela ca be rão as ta re -
fas téc ni co-ad mi nis tra ti vas re la ti vas ao se gu ro-de sem pre go e
abo no sa la ri al.

Art. 21. As des pe sas com a im plan ta ção, ad mi nis tra ção e
ope ra ção do Pro gra ma do Se gu ro-De sem pre go e do abo no sa la -
ri al, ex ce to as de pes so al, cor re rão por con ta do FAT.

Art. 22. Os re cur sos do FAT in te gra rão o or ça men to da se-
gu ri da de so ci al na for ma da le gis la ção per ti nen te.

Da Fis ca li za ção e Pe na li da des.

Art. 23. Com pe te ao Mi nis té rio do Tra ba lho a fis ca li za ção
do cum pri men to do Pro gra ma de Se gu ro-De sem pre go e do abo-
no sa la ri al.

Art. 24. Os tra ba lha do res e em pre ga do res pres ta rão as in-
for ma ções ne ces sá ri as, bem como aten de rão às exi gên ci as para
a con ces são do se gu ro-de sem pre go e o pa ga men to do abo no
sa la ri al, nos ter mos e pra zos fi xa dos pelo Mi nis té rio do Tra ba lho.

Art. 25. O em pre ga dor que in frin gir os dis po si ti vos des ta lei
es ta rá su je i to a mul tas de 400 (qua tro cen tos) a 40.000 (qua ren ta
mil) BTN, se gun do a na tu re za da in fra ção, sua ex ten são e in ten -
ção do in fra tor, a se rem apli ca das em do bro, no caso de re in ci -
dên cia, opo si ção à fis ca li za ção ou de sa ca to à au to ri da de.

§ 1º Se rão com pe ten tes para im por as pe na li da des as De-
le ga ci as Re gi o na is do Tra ba lho, nos ter mos do Tí tu lo VII da Con-
so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT).

§ 2º Além das pe na li da des ad mi nis tra ti vas já re fe ri das, os
res pon sá ve is por me i os fra u du len tos na ha bi li ta ção ou na per cep -
ção do se gu ro-de sem pre go se rão pu ni dos ci vil e cri mi nal men te,
nos ter mos des ta lei.

Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as
Art. 26. (Ve ta do).

Art. 27. A pri me i ra in ves ti du ra do Co de fat dar-se-á no pra-
zo de 30 (trin ta) dias da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 28. No pra zo de trin ta dias as con tri bu i ções ao PIS e
ao Pa sep, ar re ca da das a par tir de 5 de ou tu bro de 1988 e não
uti li za das nas fi na li da des pre vis tas no art. 239 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, se rão re co lhi das como re ce i ta do FAT. (Re da ção dada
pela Lei nº 8.019, de 11-4-/90)

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do).

Art. 29. Os re cur sos do PIS/Pa sep re pas sa dos ao BNDES,
em de cor rên cia do § 1º do art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral, an tes 
da vi gên cia des ta lei, in te gra rão a Car te i ra de De sen vol vi men to
Eco nô mi co (CDE) do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), as-
se gu ra dos cor re ção mo ne tá ria pela va ri a ção do IPC e ju ros de
5% a.a. (cin co por cen to ao ano), cal cu la dos so bre o sal do mé dio
diá rio. (Re vo ga do pela Lei nº 8.019, de 11-4-90)

Art. 30. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei no pra zo
de 90 (no ven ta) dias e apre sen ta rá pro je to lei re gu la men tan do a
con tri bu i ção adi ci o nal pelo ín di ce de ro ta ti vi da de, de que tra ta o §
4º do art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral, no pra zo de 180 (cen to e
oi ten ta) dias.

Art. 31. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
Art. 32. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 1990; 169º da Inde pen dên cia e
102º da Re pú bli ca.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir Andra-
de, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a cade i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edi son
Lo bão por vin te mi nu tos, por ces são do Se na dor Fer-
nan do Ri be i ro.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, há mu i to que as pi ra va dis cor rer so bre um pro-
ble ma que afe ta não ape nas a po pu la ção bra si le i ra,
mas a mun di al. Tra ta-se da pre ser va ção da Ama zô nia 
em seu as pec to mais ob je ti va men te apre ciá vel, ou
seja, sua in co men su rá vel bi o di ver si da de, por cuja ri-
que za os es tran ge i ros não es con dem ob ses si vo in te -
res se.
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Não por aca so a bi o pi ra ta ria pa re ce con so li -
dar-se como prá ti ca cor ri que i ra na re gião. Por meio
dela, nor te-ame ri ca nos, fran ce ses, in gle ses e ou tros
no bres se nho res da in dús tria far ma co ló gi ca do Pri-
me i ro Mun do sa que i am plan tas, ra í zes, ma de i ras e
ani ma is da for ma mais acin to sa e des pre zí vel.

Mais per ver so que isso: mul ti na ci o na is se di a das 
nos pa í ses cen tra is sim ples men te apos sam-se dos
re cur sos da Ama zô nia para, logo de po is, re i vin di ca -
rem au to ri da de ex clu si va pela pa ten te re que ri da.
Isso, na tu ral men te, pres su põe a es tru tu ra ção de um
cír cu lo vi ci o so ex tre ma men te pre da tó rio para o Bra sil, 
pois das pa ten tes con quis ta das os agen tes mul ti na ci -
o na is pas sam a ex tra ir lu cros al tís si mos quan do re-
ven di das para os pró pri os bra si le i ros.

Va mos por par tes. O Bra sil é con si de ra do o país
de ma i or di ver si da de de vida do pla ne ta, o que o tor na 
alvo de co bi ça in ter na ci o nal e de in fin dá ve is dis cus -
sões so bre a for ma de uti li za ção eco nô mi ca des ses
re cur sos. Com o ex pres si vo de sen vol vi men to da bi o -
tec no lo gia nos úl ti mos anos, a im por tân cia da bi o di -
ver si da de tem sido cres cen te men te re co nhe ci da e
há, no ce ná rio in ter na ci o nal, a per cep ção de que,
quan to mais di ver si da de de vida pos sui um país, ma i -
or va ri e da de e qua li da de de pro du tos po de rá de sen -
vol ver, prin ci pal men te em ter mos far ma co ló gi cos.

Pois bem, a cres cen te de man da por pro du tos
quí mi cos e far ma cêu ti cos re cru des ceu o in te res se
so bre a bi o di ver si da de exis ten te nas áre as si ves tres
pou co ou ain da não ex plo ra das, como no caso da
Ama zô nia. Pre va le ce, na in dús tria far ma cêu ti ca, o en-
ten di men to de que a cura de mi lha res de en fer mi da -
des hu ma nas pode es tar nos pro du tos ex tra í dos dos
re cur sos na tu ra is bi o ló gi cos das flo res tas tro pi ca is,
para a aten ção dos qua is, por tan to, o mun do di ri ge,
em nos sa con tem po ra ne i da de, seu co bi ço so olhar.

Nes se con tex to, di ver sos es tu dos am pla men te
di vul ga dos na im pren sa es ti mam que cer ca de 25%
dos me di ca men tos exis ten tes fo ram ela bo ra dos com
in gre di en tes ati vos ex tra í dos de es pé ci es ve ge ta is de
flo res tas tro pi ca is, ain da que me nos de 1% das plan-
tas tro pi ca is te nham tido seus pos sí ve is usos in ves ti -
ga dos.

Na agri cul tu ra, a bi o tec no lo gia tem-se des ta ca -
do cada vez mais, con se guin do no tá ve is su ces sos na
re pro du ção tan to de plan tas quan to na me lho ria de
pro du ção ani mal, com im por tan tís si ma co la bo ra ção
de ge nes de plan tas e ani ma is.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL  RR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL  MA) – Con ce do
ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti o apar te que me so-
li ci ta, com a se gu ran ça de que es ta rei fa lan do com
um po lí ti co da Ama zô nia da que les que mais en ten -
dem des te pro ble ma e tam bém da que les que mais se
pre o cu pam com essa in va são diá ria, per ma nen te, ite-
ra ti va, da re gião bra si le i ra.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL  RR) – Se na -
dor Edi son Lo bão, ini ci al men te que ro agra de cer as
pa la vras elo gi o sas e cum pri men tar V. Exª pelo tema
abor da do, que, na ver da de, vem sen do dis cu ti do há
mu i to tem po, tan to na Câ ma ra quan to no Se na do. No
ano pas sa do, por exem plo, tive opor tu ni da de de tra-
zer aqui um exem plar da re vis ta Su pe rin te res san te
em que ha via uma re por ta gem mu i to lon ga so bre di-
ver sos pro du tos tan to da fa u na quan do da flo ra, quer
di zer, da nos sa bi o di ver si da de, já pa ten te a dos pe los
Esta dos Uni dos e por pa í ses da Eu ro pa. E V. Exª, tra-
zen do esse as sun to à dis cus são, re al men te re a cen de 
o de ba te com o co nhe ci men to de um Par la men tar
que tem uma ex pe riên cia vas ta, que é um ama zô ni da
tam bém. Por tan to, gos ta ria que nós, do Se na do, ti-
vés se mos mu i to mais em pe nho nis so. Pre si do a CPI
das ONGs, mas cre io que tam bém de ve ria ser ins ti tu í -
da a CPI da Bi o pi ra ta ria, que che gou a ser re que ri da
e apro va da aqui no Se na do, para apu rar mi nu ci o sa -
men te essa ques tão. Não se tra ta mais de uma hi pó -
te se ou de uma pa ra nóia, como di zem al guns se to res
que de fen dem o ou tro lado, ou seja, as gran des cor-
po ra ções far ma cêu ti cas e ou tras áre as da in dús tria.
Então, pa ra be ni zo-o pela opor tu ni da de do pro nun ci a -
men to, que re a cen de o de ba te. E su gi ro a V. Exª que
re to me a ques tão da CPI da Bi o pi ra ta ria, que, ape sar
de apro va da, in fe liz men te não foi ins ta la da, por que os
Par ti dos não in di ca ram os mem bros. Con se qüen te -
men te, a CPI ex tin guiu-se, por for ça do Re gi men to.
Por tan to, meus pa ra béns, Se na dor Edi son Lo bão!
Esse tema pre ci sa, sim, ser mu i to abor da do, pois diz
res pe i to ao nos so pa tri mô nio. Não é pos sí vel que
hoje, 500 anos de po is do des co bri men to do Bra sil,
con ti nu e mos sen do sa que a dos pe los mes mos co lo ni -
za do res eu ro pe us e pe los mais no vos, os nor te-ame -
ri ca nos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, te nho acom pa nha do a par ti ci -
pa ção de V. Exª nos de ba tes que ocor rem nes ta Casa
em tor no des sa ma té ria, fun da men tal para to dos os
bra si le i ros. Sei do pa tri o tis mo de V. Exª, do seu es pí ri -
to pú bli co e do seu co nhe ci men to des sa ma té ria, por-
que a ela se en tre gou com afin co e com in te res se, vi-
san do a aju dar a Na ção bra si le i ra. Pou cos co nhe cem
por tan to tan to este pro ble ma quan to V. Exª. Agra de -
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ço-lhe, por tan to, pela sua par ti ci pa ção nes te meu mo-
des to dis cur so.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB  PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Edi son Lo-
bão?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
o apar te a V. Exª.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB  PA) – Se na dor
Edi son Lo bão, nes ta ma nhã, V. Exª traz, para dis cus -
são nes ta Casa, uma ma té ria da ma i or im por tân cia
para o País e para o mun do. A Ama zô nia re pre sen ta
para o Bra sil e para o mun do todo uma re ser va de re-
cur sos na tu ra is. E os ha bi tan tes da que la re gião, que
têm en fren ta do di fi cul da des ao lon go de mu i tos anos,
de sé cu los até, de mons tram a sua com pe tên cia e ca-
pa ci da de de so bre vi ver du ran te todo esse tem po. Por-
tan to, tra zer para dis cus são, no Se na do Fe de ral, es-
sas ques tões que en vol vem a Ama zô nia e o mun do,
re la ti vas à ex plo ra ção dos nos sos re cur sos na tu ra is
pela in dús tria far ma cêu ti ca, de mons tra a ca pa ci da de
de V. Exª de não so men te di vul gar, mas de dis cu tir os
pro ble mas da Ama zô nia – prin ci pal men te ago ra,
quan do o pro je to Ca lha Nor te dará con di ções para a
in te ri o ri za ção e a par ti ci pa ção do ri be i ri nho da Ama-
zô nia na vida do nos so País. O Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to tem sis te ma ti ca men te di fi cul ta do a li be ra ção
de re cur sos para o Ca lha Nor te, ape sar da gran de ne-
ces si da de bra si le i ra de se gu ran ça na re gião. Na se-
ma na pas sa da, por exem plo, o Exér ci to bra si le i ro en-
trou em con fli to com as Farc. Hou ve até guer ri lhe i ros
co lom bi a nos aba ti dos. É de co nhe ci men to de todo o
pú bli co a di fi cul da de que te mos na nos sa re gião com
a fal ta de re cur sos. Não se jus ti fi ca, por tan to, gas ta -
rem-se R$300 mi lhões para a cons tru ção de um qui-
lô me tro de me trô e não ter mos re cur sos para pa vi -
men tar a San ta rém—Cu i a bá. É ine gá vel que pre ci sa
ser fe i ta a in te gra ção da Ama zô nia com o res to do
Bra sil e do mun do. Por tan to, meus pa ra béns, mi nha
so li da ri e da de e mi nha aju da na qui lo que for ne ces sá -
rio para que seu pro nun ci a men to de hoje pos sa re-
per cu tir no Bra sil e no mun do. Mu i to obri ga do.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL  MA) – V.Exª, que
re pre sen ta o Pará, um dos ma i o res Esta dos do País e
que in te gra a nos sa Ama zô nia, tem toda a le gi ti mi da -
de para fa zer uma in cur são nes ta ques tão, que não é
de in te res se ape nas dos ama zô ni das, mas, sim, de
toda a Na ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, como eu di zia, a par tir da per-
cep ção do au men to do va lor eco nô mi co da ma té -
ria-pri ma para a in dús tria bi o tec no ló gi ca, a di ver si da -
de bi o ló gi ca pas sou a re ce ber mais aten ção dos pa í -

ses dela de ten to res, fa zen do com que se bus quem,
no âm bi to des sas na ções e nas ins ti tu i ções in ter na ci -
o na is, re gras para a ex plo ra ção dos re cur sos na tu ra is 
bi o ló gi cos, para cuja ati vi da de se con ce deu o nome
de bi o pros pec ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil,
em ge ral, e os cin co mi lhões de qui lô me tros qua dra -
dos da Ama zô nia, em par ti cu lar, são o alvo na tu ral
para a ação, le gal ou ile gal, de em pre sas de bi o pros -
pec ção. Ape sar de co brir ape nas 6% da su per fí cie da
ter ra, as flo res tas tro pi ca is úmi das con cen tram mais
da me ta de das es pé ci es vi vas. Das 240 mil es pé ci es
de plan tas com flo res, 150 mil es tão nos tró pi cos.
Des sas, 55 mil es tão no Bra sil, mu i tas de for ma ex clu -
si va. Além dis so, a Flo res ta Ama zô ni ca abri ga 24%
das es pé ci es de pri ma tas, 23% dos an fí bi os, 30% de
to das as plan tas su pe ri o res e mais de 300 es pé ci es
de ma mí fe ros, duas mil es pé ci es de pe i xes e 2,5 mi-
lhões de ar tró po des.

Con tra a pre ser va ção de todo esse in ven tá rio
na tu ral de nos sa mais ro bus ta flo res ta, a bi o pi ra ta ria
cons pi ra diá ria e im pla ca vel men te. A com pre en são
glo bal so bre o ele va do po ten ci al da bi o di ver si da de
na ci o nal, a gran de ex ten são ter ri to ri al bra si le i ra, a fal-
ta de re cur sos para fis ca li zá-la, a es cas sez de re cur -
sos na tu ra is no res tan te do mun do, ali a das à fal ta de
cons ci en ti za ção, em nos so País, da im por tân cia es-
tra té gi ca des ses re cur sos, tudo isso está fa ci li tan do o
co mér cio ile gal de nos sa bi o di ver si da de.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Com mu i -
to pra zer, Se na dor Gil vam Bor ges.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Edi son Lo bão, de po is gos ta ria de fa zer um apar te
ao seu pro nun ci a men to. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Em se gui -
da ou vi rei V. Exª, e, de po is, o Se na dor pelo Rio Gran-
de do Sul.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor
Edi son Lo bão, V. Exª traz à tri bu na des ta Casa um
tema es tra té gi co, im por tan te e de ci si vo para a in te -
gra ção na ci o nal. Dis cu tir a Ama zô nia é dis cu tir a com-
ple xi da de de toda a sua po ten ci a li da de eco nô mi ca. V.
Exª é um dos ora do res que sem pre im pres si o nam os
seus pa res pelo ba nho de sa be do ria e por ar ti cu lar
mu i to bem os ver bos. V. Exª, com con sis tên cia e sa be -
do ria, que fa zem o seu per fil, e com equi lí brio, faz
uma ava li a ção pre ci o sa e cha ma a aten ção da Na ção
jus ta men te para os in ves ti men tos que se fa zem ne-
ces sá ri os na Ama zô nia, não so men te no Ca lha Nor-
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te, mas no ban co de ri que zas bi o ló gi cas, da flo ra e da
fa u na, e no po ten ci al hí dri co da Ama zô nia. Sin to-me
mu i to fe liz e hon ra do por ou vir o seu pro nun ci a men to.
V. Exª é um dos pou cos ho mens hoje, a exem plo do
Se na dor Ber nar do Ca bral e ou tros, que têm a su ti le -
za, a ele gân cia e o tra to do ver bo. São os ve lhos tri bu -
nos que nós mais jo vens sem pre re ve ren ci a mos. V.
Exª abor da um tema mu i to im por tan te para o País,
pois a nos sa re gião ama zô ni ca re al men te pre ci sa de
in ves ti men tos es tra té gi cos. Por tan to, pa ra be ni zo-o
pelo seu pro nun ci a men to e re gis tro a nos sa ad mi ra -
ção por V. Exª. Toda a Ama zô nia e o Esta do do Ama pá 
re go zi jam-se quan do V. Exª está na tri bu na de fen den -
do um tema caro à nos sa re gião. Mu i to obri ga do.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
Gil vam Bor ges, agra de ço a V. Exª pe las pa la vras, que
tan to en ri que cem o meu dis cur so, e tam bém pela ge-
ne ro si da de dos en cô mi os, que se gu ra men te não me-
re ço, mas que fa zem uma mas sa gem na alma e no
ego des te con ter râ neo de V. Exª da re gião ama zô ni -
ca.

Ouço o emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá.
O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu

caro Se na dor Edi son Lo bão, dis cor do do seu úl ti mo
co men tá rio, pois con cor do com o Se na dor Gil vam
Bor ges. Qu al quer ho me na gem a V. Exª é pou co, haja
vis ta o tra ba lho, a his tó ria, o pas sa do, o pre sen te e,
com cer te za, o fu tu ro de con tri bu i ções que V.Exª ain-
da dará ao País. Lou vo o seu dis cur so e re co nhe ço
que esse é um tema fun da men tal para o fu tu ro do
Bra sil. Tal vez um dos gran des de sa fi os do País nes te
sé cu lo seja exa ta men te sa ber uti li zar a bi o di ver si da -
de e o po ten ci al da Ama zô nia, do cer ra do e de al gu -
mas áre as do Nor des te, com tec no lo gia, res pon sa bi li -
da de, ma nu ten ção do meio am bi en te e res pe i to às
po pu la ções in dí ge nas. É pre ci so dar ou tra ori en ta ção
a essa ri que za hoje exis ten te que, in fe liz men te, não é
par ti lha da da for ma como de ve ria ser para me lho rar a
qua li da de de vida do povo bra si le i ro. O dis cur so e o
aler ta de V. Exª são fun da men ta is. Tra ta-se de um dos
cha ma men tos para o nos so sé cu lo. Avan ça mos bas-
tan te na dis cus são da Ama zô nia. O Go ver no bra si le i -
ro está im plan tan do o Si vam. O Pro je to Ca lha Nor te,
ini ci a do com o Pre si den te José Sar ney, foi um pas so
im por tan te para a re gião tam bém, mas ain da há mu i -
to a ser fe i to. Sem dú vi da ne nhu ma, a co bran ça e o
aler ta de V. Exª são fun da men ta is para que con ti nu e -
mos numa di re ção que pos sa ele var o Bra sil e me lho -
rar a con di ção de vida do povo das re giões ci ta das
por V. Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
Ro me ro Jucá, os nos sos an te pas sa dos lu ta ram para

man ter a in te gri da de do ter ri tó rio bra si le i ro e as suas
ri que zas, e nós, des ta ge ra ção, não po de mos ne gli -
gen ci ar aqui lo que hoje nos per ten ce e que nos foi le-
ga do pe los nos sos an te pas sa dos. 

Mu i to obri ga do pelo apar te de V. Exª.
Ouço o Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fe li ci to V.

Exª pela im por tân cia do as sun to que o leva à tri bu na.
O pro nun ci a men to de V. Exª é im por tan te e bri lhan te,
e ou tros pro nun ci a men tos fo ram fe i tos por V. Exª e por
ou tros Par la men ta res, mas não con se gui mos co mo -
ver o Se na do Fe de ral para fa zer algo ob je ti vo e real
em de fe sa da Ama zô nia. Esta mos ape nas as sis tin do.
E o Se na do Fe de ral tem a res pon sa bi li da de de de ba -
ter, de ana li sar, de to mar pro vi dên ci as. Pa re ce-me,
no bre Se na dor, que, afo ra o pro ble ma dos mi lhões de
bra si le i ros que pas sam fome e que me re ci am uma
aten ção ime di a ta, para evi tar que mor res sem à mín-
gua, a gran de pre o cu pa ção des te País cha ma-se
Ama zô nia. Esta mos per den do a Ama zô nia. O atu al
Pre si den te ame ri ca no, Ge or ge W. Bush, num de ba te
com seu an ta go nis ta, às vés pe ras de se ele ger Pre si -
den te da Re pú bli ca, dis se com to das as le tras que o
Bra sil pode pa gar sua dí vi da ex ter na, tro can do a
Ama zô nia. Os ame ri ca nos de fen dem isso es can da lo -
sa men te. Exis tem ma pas nas fa cul da des, nas es co -
las ame ri ca nas que mos tram a Amé ri ca do Sul e o
Bra sil sem a Ama zô nia; que mos tram toda a re gião da
Ama zô nia como uma es pé cie de ter ri tó rio in ter na ci o -
nal. O Pri me i ro-Mi nis tro da Ingla ter ra diz com to das
as le tras que a Ama zô nia deve ser in ter na ci o na li za da. 
O Pre si den te Fran ço is Mi ter rand tam bém o di zia, e o
atu al Pre si den te fran cês re pe te. A idéia está num
cres cen do tal que, se os ame ri ca nos en tra rem aqui e
to ma rem qual quer tipo de pro vi dên cia, o mun do ba te -
rá pal mas, achan do que é re al men te im por tan te que
os ame ri ca nos, os sal va do res da hu ma ni da de, trans-
for mem a Ama zô nia, que os bra si le i ros es tão ex plo -
ran do tão cru el men te, em Pa tri mô nio da Hu ma ni da -
de. E nós, o que fa ze mos, Se na dor? Re co nhe ço o
mé ri to do Pre si den te Sar ney nis so. Par ti ci pei, como
Mi nis tro da Agri cul tu ra, da Co mis são do Ge ne ral De-
nis, Che fe da Casa Mi li tar, que co or de nou o Pro je to
Ca lha Nor te e que o lan çou. Tra ta-se de um gran de
pro je to, que vi sa va exa ta men te co lo car nos pon tos
es tra té gi cos das fron te i ras da Ama zô nia não um
quar tel, mas um quar tel nú cleo de uma nova ci da de.
A pro pos ta era essa. Os Mi nis té ri os da Agri cul tu ra, da
Sa ú de, das Obras Pú bli cas, da Edu ca ção ser vis sem
de apor te a uma nova ci da de. Como acon te ceu em
São Ga bri el da Ca cho e i ra e em ou tros lu ga res onde
se cons tru iu essa uni da de, atrás da obra vem uma re-
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gião de de sen vol vi men to. Mas, la men ta vel men te,
des de que saiu o Pre si den te José Sar ney até hoje, o
pro je to pa rou. O Ca lha Nor te es can ca rou-se. E o mais
sé rio ain da é que não vejo re a ção do Go ver no Bra si -
le i ro nem do Con gres so Na ci o nal. Sin to que fa ze mos
um dis cur so bo ni to, mas não to ma mos uma me di da
prá ti ca e ob je ti va em de fe sa da Ama zô nia. E, quan to
a isso, con si de ro-me res pon sá vel, com todo o Con-
gres so Na ci o nal. Cre io que a de fe sa da Ama zô nia de-
ve ria ser uma ques tão de hon ra para to dos nós. Fui e
sou fa vo rá vel, Se na dor, à fi xa ção dos ín di os, à de li mi -
ta ção das ter ras in dí ge nas, des de que não es te jam
lo ca li za das em re gião de fron te i ra. Qu an do o Mi nis tro
Pas sa ri nho as sen tou os in dí ge nas na ci o na is na re-
gião da fron te i ra e, do lado de lá, tam bém es ta va sen-
do fi xa da a mes ma tri bo, vi, ali, o iní cio de uma luta fu-
tu ra. Sou a fa vor da fi xa ção, a que dêem ter ra à von ta -
de para os in dí ge nas no in te ri or do Bra sil, mas não na
re gião da fron te i ra. Qu an do o Pre si den te ame ri ca no
pe diu que o Bra sil, a Argen ti na e os pa í ses da Amé ri -
ca de sig nas sem uma for ça para in ter vir na Co lôm bia,
o Se na do se ma ni fes tou con tra ri a men te, e essa for ça
não saiu. Então, por con ta pró pria, o ame ri ca no está
dan do for ça para o go ver no co lom bi a no ini ci ar a guer-
ra con tra as guer ri lhas. E os co lom bi a nos, que es ta -
vam num pro ces so de diá lo go, apro fun da ram. Assim,
hoje es ta mos às vés pe ras de ver a Co lôm bia numa
guer ra ci vil, que se dá na fron te i ra com o Bra sil. E não
se sabe onde ter mi na a Ama zô nia da Co lôm bia e
onde co me ça a Ama zô nia do Bra sil. A te le vi são tem
mos tra do bra si le i ros lu tan do na guer ri lha do lado de
lá. Não sei se é com ex pe di en tes des sa na tu re za que
essa gen te en tra rá na Ama zô nia. É uma ques tão de
hon ra para os Esta dos Uni dos e para mu i ta gen te ter
o do mí nio da Ama zô nia. Por isso, no bre Se na dor, nós
– prin ci pal men te V. Exª, com a ca pa ci da de, li de ran ça
e co nhe ci men to da ma té ria – te mos que fa zer algo
mais prá ti co, mais real e mais con cre to em re la ção a
essa po lí ti ca ame ri ca na. Não sei se V. Exª tem co nhe -
ci men to, mas o mais im por tan te re pre sen tan te do co-
mér cio ex te ri or ame ri ca no es te ve fa lan do para em-
pre sá ri os da Câ ma ra de Co mér cio Bra sil–Esta dos
Uni dos, em São Pa u lo, e afir mou que o Bra sil tem que
re sol ver o pro ble ma da cor rup ção, tem que en ten der
que é che fe no mun do. Qu an to às ques tões re la ti vas a
se gu ran ça, a ter ro ris mo e a pro ble mas de ga ran tia de
mer ca do, o ame ri ca no toma a de ci são que quer, a de-
ci são que lhe in te res sa, sem ter que dar sa tis fa ção a
nin guém. Nun ca ouvi uma de cla ra ção tão gros se i ra,
uma de cla ra ção tão an ti di plo má ti ca como essa. Com
ela, en ten do o se guin te: se for o caso da Ama zô nia,
eles vão para a Ama zô nia. Fe li ci to V. Exª pelo im por -

tan te pro nun ci a men to que faz. Só la men to que a
Casa o re ce be rá como tan tos ou tros já fe i tos por V.
Exª e por ou tros Se na do res, e a co i sa con ti nu a rá
igual. Mi nhas fe li ci ta ções!

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
Pe dro Si mon, não com par ti lho do ce ti cis mo de V. Exª
em re la ção a essa ques tão. Estou con ven ci do de que,
com a pre sen ça de V. Exª e dos de ma is com pa nhe i ros 
nes sa luta, ha ve re mos de en con trar um ca mi nho para
o Bra sil. Tra to dos in te res ses do Nor te, que são tam-
bém de to dos os bra si le i ros. E vem V. Exª, do ex tre mo
Sul do País, jun tar-se a nós nes sa luta, que é de to-
dos.

Re cor do-me da par ti ci pa ção do Pre si den te Ge-
or ge W. Bush pre ten den do tro car a dí vi da ex ter na do
Bra sil pela Ama zô nia. Com isso, ele não ape nas nos
in sul ta va, mas nos con ci ta va a uma tra i ção à Pá tria.
Não en tra re mos ja ma is nes se jogo de tra i ção. Não
ne ces si ta mos de óbo los nem de par ti ci pa ções des sa
na tu re za para cum prir nos sos com pro mis sos fi nan ce -
i ros. Nin guém in va di rá o ter ri tó rio bra si le i ro, por que os
bra si le i ros não per mi ti rão – os bra si le i ros do Nor te e
os bra si le i ros que V. Exª re pre sen ta, do Sul des te
País.

Se nós nos jun tar mos – e es ta mos co me çan do
re al men te a nos jun tar –, essa ca u sa, que é de to dos,
vi ra rá uma gran de ca u sa, tal vez a ma i or des te País,
como ob ser va V. Exª.

Sr. Pre si den te, eu pre ten dia dis cor rer ain da um
pou co mais so bre esse tema, mas eu, como V. Exª,
sou um dos guar diães do Re gi men to e não pos so
feri-lo. Peço, por tan to, a V. Exª que con si de re como
lido o res tan te do meu dis cur so e, numa ou tra opor-
tu ni da de, vol ta re mos ao mes mo tema.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, A CONCLUSÃO
DO DISCURSO DO SR. SENADOR EDISON
LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, mais es pe ci fi ca men te, a prá ti ca da bi o pi ra ta ria
no Bra sil tem sido vi a bi li za da por qua tro fa to res bem
de ter mi na dos. Em pri me i ro lu gar, des ta ca-se o pa pel
das ex pe di ções pro mo vi das por gru pos ci en tí fi cos ou
em pre sa ri a is do ex te ri or, di re ta men te ori en ta das para
ati vi da des de bi o pros pec ção, dada a di fi cul da de de
con tro le so bre tais ati vi da des. Em se gui da, so bres -
sai-se o eco tu ris mo, onde fre qüen te men te se ob ser va 
a pre sen ça de pes qui sa do res es tran ge i ros em ati vi -
da des de co le ta de amos tras de plan tas, so los etc.
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Em ter ce i ro lu gar, cum pre re gis trar as ati vi da -
des de al gu mas ONGs, cujo con ta to di re to com co mu -
ni da des lo ca is e tra di ci o na is, sob o pre tex to de lhes
pres tar au xi lio téc ni co ou fi nan ce i ro, mu i tas ve zes
pos si bi li ta que uti li zem es sas po pu la ções para a iden-
ti fi ca ção e co le ta de ma te ri al ge né ti co. Por úl ti mo,
cabe adi ci o nar a ação nada ca u te lo sa das ins ti tu i ções 
na ci o na is de pes qui sa, as qua is, em co o pe ra ção ci-
en tí fi ca com o ex te ri or, não dis põem de me ca nis mos
ins ti tu ci o na is que pro ve jam de mí ni ma se gu ran ça
nos sos in te res ses. Isso se ex pli ca seja pela au sên cia
de con tro le so bre o que se pra ti ca no âm bi to des ses
acor dos de co o pe ra ção in ter na ci o nal, seja pelo su-
por te for ne ci do por al guns de seus pes qui sa do res in-
di vi du al men te a ati vi da des de re ti ra da de ma te ri al bi-
o ló gi co para fora do país, da das as suas es cas sas
con di ções de pes qui sa lo ca is.

Ago ra, na Ama zô nia, o con tro le so bre o aces so
aos re cur sos ge né ti cos é tema que já co me ça a ul tra -
pas sar os cír cu los res tri tos e bem in for ma dos das uni-
ver si da des, cen tros de pes qui sa, go ver no e ONGs,
co me çan do a ocu par al gum es pa ço na mí dia lo cal e
na ci o nal, bem como a ser ob je to de con si de ra ção e
de ci são dos po de res le gis la ti vos lo ca is. Embo ra a ri-
que za ge né ti ca ama zô ni ca seja ain da pou co re co -
nhe ci da e va lo ri za da como re cur so es tra té gi co para o
País e para a re gião, há o ine quí vo co fato da cres cen -
te de man da ex ter na por nos sos re cur sos ge né ti cos, o
que pro vo ca a ne ces si da de de me di das prá ti cas por
par te do Po der Pú bli co.

No en tan to – Se nhor Pre si den te –, em que pese
o fato de que a ques tão é de ex tre ma re le vân cia, sua
dis cus são pre ci sa ser des pi da do com po nen te emo ci -
o nal que pro duz des de ar gu men tos de base ide o ló gi -
ca até à aglu ti na ção, de for ma qua se in dis so ciá vel,
dos re cur sos bi o ló gi cos com a pro du ção de me di ca -
men tos pela in dús tria far ma cêu ti ca. Asso ci ar de for-
ma de ter mi nis ta plan tas e re mé di os, além de ser um
po si ci o na men to equi vo ca do, por su ge rir uma úni ca
uti li da de para a bi o di ver si da de bra si le i ra, ain da si tua
a dis cus são em um ter re no onde se exa cer bam as
ques tões emo ci o na is e ide o ló gi cas.

Des se modo, é den tro des se am bi en te de pas si -
o na li da de que sur gem as de nún ci as so bre prá ti ca de
bi o pi ra ta ria, que aca bam atin gin do, de for ma in dis cri -
mi na da, pes qui sa do res sé ri os e al gu mas das prin ci -
pa is ins ti tu i ções ofi ci a is de en si no e pes qui sa. O ter-
mo bi o pi ra ta ria, en tão, vem sen do uti li za do como ve í -
cu lo tan to para acu sa ções pro ce den tes so bre o co-
mér cio ile gal dos re cur sos bi o ló gi cos bra si le i ros,
como para des cre ver ati vi da des le ga is de pes qui sa

ci en tí fi ca re a li za das por ins ti tu i ções na ci o na is em
con jun to com ins ti tu i ções de pes qui sa es tran ge i ras. 

Se, de um lado, tal si tu a ção pa re ce con fi gu -
rar-se como uma con tra di ção, de ou tro, cor ro bo ra a
tese de que, para so lu ci o nar o pro ble ma da bi o pi ra ta -
ria, mu i ta su ti le za es tra té gi ca no cam po da po lí ti ca
de ve rá ser le va da em con si de ra ção. Espe ci al men te
na Ama zô nia, onde as ins ti tu i ções ain da es tão ina de -
qua da men te ins tru men ta li za das e o nú me ro de pes-
qui sa do res qua li fi ca dos é in su fi ci en te para aten der à
de man da por co nhe ci men to ci en tí fi co. Os con vê ni os,
os acor dos e as par ce ri as na ci o na is e in ter na ci o na is
mos tram-se hoje uma ne ces si da de im pres cin dí vel. 

Na re a li da de, a ex pe riên cia en si na que, para re-
ti rar ma te ri al bi o ló gi co da Ama zô nia, não há ne ces si -
da de de gran des apa ra tos ou de es tru tu ras for ma is.
Na era da bi o tec no lo gia e da en ge nha ria ge né ti ca,
tudo que se pre ci sa para re pro du zir uma es pé cie são
al gu mas cé lu las fa cil men te le va das e di fi cil men te de-
tec ta das por me ca nis mos de vi gi lân cia e se gu ran ça.
O bol so, a ca ne ta, o fras co de per fu me, os es to jos de
ma qui a gem, os ci gar ros, os ador nos ar te sa na is, as
do bras e cos tu ras das rou pas, en fim, há mi lha res de
ma ne i ras de es con der frag men tos de te ci dos, cul tu -
ras de mi cro or ga nis mos, mi nús cu las gê mu las ou di-
mi nu tas se men tes, sem que seja ne ces sá rio se quer o
uso de mu i ta cri a ti vi da de. 

Além dis so, não se pode es que cer de que o co-
mér cio le ga li za do de plan tas me di ci na is e a in dús tria
de fi to te rá pi cos dis po ni bi li zam li vre men te frag men tos
e ex tra tos ve ge ta is que po dem ser ad qui ri dos nos
mer ca dos e fe i ras e le va dos sem ne nhu ma res tri ção.
Há mu i tos exem plos a se rem con si de ra dos nes se
caso. Como evi tar, por exem plo, que os pig men tos
dos pe i xes or na men ta is, que fa zem par te da car te i ra
de ex por ta ção, se jam in ves ti ga dos em la bo ra tó ri os de
pes qui sa de qual quer ins ti tu i ção do pla ne ta? Que
subs tân ci as bio-ati vas exis ti rão nos fru tos re gi o na is,
nas plan tas or na men ta is, nas ma de i ras que são ex-
por ta das? Os exem plos são inú me ros, pois qual quer
pro du to re ti ra do da flo res ta faz par te des se ce ná rio
de or ga nis mos, ge nes e prin cí pi os ati vos que pre ci sa -
mos de fen der, sem pro vo car um iso la men to da Ama-
zô nia nem fa zer sur gir uma ab sur da re ser va de mer-
ca do de seus pro du tos.

No âm bi to le gis la ti vo, a pri me i ra ini ci a ti va re al -
men te sé ria para re gu la men tar essa ques tão foi o
Pro je to de Lei nº 306, de 1995, apre sen ta do pela Se-
na do ra Ma ri na Sil va (PT-AC), que ”dis põe so bre os
ins tru men tos de con tro le do aces so aos re cur sos ge-
né ti cos do País e dá ou tras pro vi dên ci as“. O pro je to
foi de ba ti do du ran te três anos com mem bros do Go-

02274 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 2002318    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ver no Fe de ral, ci en tis tas e en ti da des de de fe sa do
meio am bi en te, em di ver sas au diên ci as pú bli cas, e,
mo di fi ca do por um subs ti tu ti vo do Se na dor Osmar
Dias (PSDB-PR), foi apro va do no Con gres so e en vi a -
do à Câ ma ra. Na que la Casa, pas sou a tra mi tar em
con jun to com ou tras ini ci a ti vas cor re la tas e, para
essa dis cus são, foi cons ti tu í da Co mis são Espe ci al
para o es tu do da ma té ria.Pos te ri or men te, em ju nho
de 2000, o pró prio Po der Exe cu ti vo Fe de ral apre sen -
tou me di da pro vi só ria so bre o as sun to, em cujo
preâm bu lo se re gis tra va que ”dis põe so bre o aces so
ao pa tri mô nio ge né ti co, a pro te ção e o aces so ao co-
nhe ci men to tra di ci o nal as so ci a do, a re par ti ção de be-
ne fí ci os e o aces so à tec no lo gia e trans fe rên cia de
tec no lo gia para sua con ser va ção e uti li za ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as“. Essa me di da até hoje ca u sa
gran des po lê mi cas, es pe ci al men te pelo fato de ter
des con si de ra do todo o pro ces so de dis cus sões que
vi nha sen do re a li za do no Con gres so Na ci o nal. 

Ale gou-se, du ran te al gum tem po, que a me di da
pro vi só ria edi ta da pelo Go ver no era um avan ço, à fal-
ta de de fi ni ção do Con gres so Na ci o nal so bre ma té ria
que ad qui ria cres cen te im por tân cia no ce ná rio na ci o -
nal e in ter na ci o nal, e que a re gu la men ta ção da me di -
da ha ve ria de de tec tar as po lê mi cas ori un das de sua
edi ção. Não foi isso que se ve ri fi cou, po rém, com a
pu bli ca ção do De cre to nº 3.945, de 28 de se tem bro
de 2001, que cri ou o Con se lho de Ges tão do Pa tri mô -
nio Ge né ti co e re gu la men tou di ver sos ar ti gos da me-
di da pro vi só ria. As ma i o res re a ções ao de cre to re fe -
rem-se, prin ci pal men te, à com po si ção do Con se lho,
que con tém ex clu si va men te re pre sen tan tes de ór-
gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral. A
au sên cia de par ti ci pa ção de en ti da des da so ci e da de
ci vil não ape nas é ina ce i tá vel em ma té ria de ta ma nho
im pac to na vida das po pu la ções, que mais di re ta men -
te se re la ci o nam com a di ver si da de bi o ló gi ca, como
tam bém é me di da na con tra mão da ten dên cia de re-
pre sen ta ção des se seg men to em to dos os con se lhos
cri a dos pelo Go ver no Fe de ral.

Di an te do qua dro ex pos to e dos im pas ses de-
tec ta dos, é opor tu no, ago ra, con cen trar mo-nos nas
ne ces sá ri as pro pos tas de su pe ra ção do pro ble ma.
Por exem plo, no am bi en te in ter no, al gu mas pro vi dên -
ci as são pre men tes. Do pon to de vis ta le gal, é pre ci so
uma nor ma ti za ção que or ga ni ze ade qua da men te o
se tor. Na face eco nô mi ca, é in dis pen sá vel a cri a ção
de um par que in dus tri al tec no lo gi ca men te mo der no e
di re ci o na do para pro ces sar os re cur sos bi o ló gi cos e
seus pro du tos, de for ma a ga ran tir um alto ín di ce de
va lor agre ga do. Na face ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, a úni-
ca das ver ten tes que con tém ele men tos in de xa do res

de fu tu ro, é in dis pen sá vel a alo ca ção de re cur sos e a
for ma ção de par ce ri as boas e le a is, que se rão me lho -
res e tão mais le a is, quan to fo rem mais fis ca li za das e
me lhor acom pa nha das por pes qui sa do res e téc ni cos
de alto ní vel.

No Bra sil, a dis cus são da pro te ção à di ver si da -
de bi o ló gi ca na ci o nal tem sido mu i to cen tra da em tor-
no de uma le gis la ção para re gu lar o aces so aos re-
cur sos ge né ti cos. To da via, mes mo em meio às for tes
po lê mi cas que en vol vem essa dis cus são – há os que
se po si ci o nam a fa vor de um con tro le am plo e ri go ro -
so do aces so, en quan to ou tros pre fe rem uma cer ta
fle xi bi li za ção des ses pro ce di men tos –, pa re ce unâ ni -
me a opi nião de que não se tra ta sim ples men te de
res trin gir a re ti ra da de amos tras de bi o di ver si da de do
ter ri tó rio na ci o nal. 

Em con jun to com o es ta be le ci men to, no País,
de ins tru men tos le ga is re gu la do res do aces so a es-
ses re cur sos, tra ta-se tam bém de in ves tir pe sa da -
men te em ciên cia e tec no lo gia, a fim de am pli ar a
base de co nhe ci men tos so bre os re cur sos ge né ti cos
e bi o ló gi cos ama zô ni cos e so bre suas pos si bi li da des
de apro ve i ta men to eco nô mi co e so ci al. Ao lado dis so,
cum pre in ves tir-se em me lho ri as na qua li da de de vida
das po pu la ções lo ca is, tor nan do-as par ce i ras da pro-
te ção e va lo ri za ção dos re cur sos na tu ra is que as cer-
cam.

Com ple men tan do, cabe-nos re co nhe cer, sis te -
ma ti zar e ga ran tir a com pen sa ção jus ta dos co nhe ci -
men tos tra di ci o na is as so ci a dos à bi o di ver si da de, res-
pe i tan do o di re i to de pro pri e da de da me di ci na na tu ral
dos in dí ge nas, tan to co le ti va quan to in di vi du al. Isso,
evi den te men te exi ge o in cen ti vo ao de sen vol vi men to
das re la ções for ma is e in for ma is en tre a co mu ni da de
ci en tí fi ca, as ONGs, os gru pos in dí ge nas e a co le ti vi -
da de em ge ral. Para tan to, faz-se mis ter cons tru ir uma
in fra-es tru tu ra ade qua da e im ple men tar uma po lí ti ca
de fi xa ção de re cur sos hu ma nos qua li fi ca dos na re-
gião, de modo a con ter a for te eva são de pes so al qua-
li fi ca do, seja pe los ba i xos sa lá ri os, seja pe las pre cá ri -
as con di ções re gi o na is para a pes qui sa ci en tí fi ca e
tec no ló gi ca.

Antes de qual quer co i sa, o apro ve i ta men to dos
re cur sos ge né ti cos ama zô ni cos, a par tir de seus usos
pe las no vas bi o tec no lo gi as, em bo ra seja uma ques-
tão emer gen te, é ain da pou co com pre en di da, pou co
es tu da da e, prin ci pal men te, pou co in cor po ra da às
po lí ti cas go ver na men ta is e às es tra té gi as em pre sa ri -
a is di re ci o na das para a re gião. É im por tan te que se
re co nhe ça que o com ba te à bi o pi ra ta ria não se pode
pro ces sar ex clu si va men te na es fe ra ‘po li ci al’, com as
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ten ta ti vas de con tro lar a eva são dos re cur sos ge né ti -
cos na ci o na is.

Por fim, e de ma ne i ra bem mais sá bia, vale aca-
tar os en si na men tos po pu la res quan do se afir ma que
a for ma mais efe ti va de com ba ter a bi o pi ra ta ria é, ain-
da, “fa zer pri me i ro”. Isso só não acon te ce por que,
além dos es cas sos re cur sos fe de ra is des ti na dos ao
de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, ain da vi gem 
in com pre en sí ve is res tri ções im pos tas às pes qui sas
por ins tru men tos le ga is edi ta dos pelo Go ver no sem
pré via dis cus são com os seg men tos en vol vi dos. 

Com o de sen vol vi men to da en ge nha ria ge né ti -
ca, a bi o pi ra ta ria ten de a cres cer cada vez mais. E,
ape sar das di ver gên ci as en tre os ci en tis tas so bre os
con vê ni os de pes qui sas com en ti da des es tran ge i ras,
ao me nos em um pon to to dos es tão de acor do: é pre-
ci so to mar pos se do vas to pa tri mô nio de bi o di ver si da -
de da Ama zô nia, in je tan do mais in ves ti men tos em
pes qui sas, an tes que ou tros o fa çam. Como bem fri-
sei há pou co, a fór mu la para evi tar a bi o pi ra ta ria é
sim ples: pes qui sar pri me i ro para con se guir fa zer an-
tes. E ofi ci al men te.

Para con clu ir: ao Bra sil, é im por tan te de fi nir, no
âm bi to de nos sa re a li da de, os pon tos de par ti da para
um po si ci o na men to que con ci lie os in te res ses e as
pos si bi li da des no cam po da bi o di ver si da de. Nos sa si-
tu a ção – a de um país do ta do de enor mes re cur sos
de di ver si da de bi o ló gi ca – deve ser vis ta como um
trun fo para a re so lu ção de im por tan tes pro ble mas in-
ter nos, so bre tu do aque les re la ci o na dos à mi sé ria e à
fome e, ao mes mo tem po, para o es ta be le ci men to de
uma re fe rên cia for te e pro po si ti va no âm bi to das re la -
ções in ter na ci o na is. É, as sim, ta re fa das mais re le -
van tes, tan to para a so ci e da de quan to para seus re-
pre sen tan tes, de di car ao tema bi o di ver si da de o es for -
ço po lí ti co, téc ni co e ins ti tu ci o nal que ele re quer.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Infor mo a V. Exª, Se na dor Edi son Lo bão, que o
seu re que ri men to será aten di do na ín te gra, mes mo
por que o pro nun ci a men to que V. Exª faz é da ma i or
atu a li da de e im por tân cia para os Ana is des ta Casa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de re que rer a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel an tes da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Por cin co mi nu tos, V. Exª tem a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do

ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra-
de ço a aten ção de V.Exª. Pedi a pa la vra para fa zer um
re gis tro que con si de ro ex tre ma men te im por tan te e um
caso de jus ti ça. 

Hoje, os jor na is es tão anun ci an do que o Mi nis -
tro Mar tus Ta va res de i xa rá o Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão para as su mir uma di re to -
ria no BID, Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men -
to, que re a li zou há al guns dias en con tro in ter na ci o nal
na ci da de de For ta le za. 

No mo men to do anún cio da sa í da do Mi nis tro
Mar tus Ta va res, gos ta ria de fa zer jus ti ça ao re co nhe -
cer o gran de e ex ce len te tra ba lho fe i to por S. Exª, in-
clu si ve quan do do co man do do pro ces so de dis cus -
são e de im plan ta ção da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, lei fun da men tal para o País, ago ra e no fu tu ro.

O Mi nis tro Mar tus Ta va res, de po is de três anos
como Mi nis tro do Pla ne ja men to, de i xa, sem dú vi da
ne nhu ma, uma con tri bu i ção ex pres si va e im por tan te
para a Admi nis tra ção Pú bli ca bra si le i ra. Assu me o
seu lu gar o Se cre tá rio Exe cu ti vo Gu i lher me Dias,
pes soa tam bém pre pa ra da para o car go, que dará
con ti nu i da de, com mu i ta tran qüi li da de, aos ru mos do
Mi nis té rio do Pla ne ja men to.

Qu e ro, por tan to, pa ra be ni zar o Mi nis tro Mar tus
Ta va res pela di re to ria do BID que irá as su mir em
Was hing ton e apla u di-lo pelo tra ba lho pro fí cuo re a li -
za do nes ses três anos de Mi nis té rio.

Sr. Pre si den te, peço tam bém a trans cri ção do dis-
cur so do Mi nis tro Mar tus Ta va res na ses são de aber tu ra 
do Encon tro Inte ra me ri ca no do BID, re a li za do em For ta -
le za.

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

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

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

MARTUS VAI ASSUMIR CARGO NO BID

Mi nis té rio do Pla ne ja men to fi ca rá com o
Se cre tá rio Gu i lher me Dias

Mô ni ca Ta va res, Vi vi an Oswald e Eli a ne Oli ve i ra*

 Bra sí lia e For ta le za. De po is de qua se três anos à fren te
do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, o Mi nis tro
Mar tus Ta va res anun ci ou on tem que de i xa o car go para as su mir
a di re to ria do Bra sil e Su ri na me do Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to (BID) em Was hing ton, nos EUA, subs ti tu in do Da ni -
el Oli ve i ra. Ontem mes mo, o mi nis tro-che fe da Casa Ci vil, Pe dro
Pa ren te, dis se que o novo mi nis tro do Pla ne ja men to será o atu al
se cre tá rio-exe cu ti vo da pas ta, Gu i lher me Dias.

02276 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 2002320    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



– O nome de Gu i lher me Dias tem res pal do téc ni co, além
de ele ser uma pes soa in te gra da à equi pe eco nô mi ca. Dis se Pe-
dro Pa ren te.

Dias só deve as su mir de po is de 6 de abril, data pre vis ta
para a de sin com pa ti bi li za ção dos mi nis tros que de vem sair do go-
ver no para se can di da tar nas pró xi mas ele i ções.

– Estou mu i to mo ti va do por que me sin to mu i to in te gra do
no go ver no e na equi pe eco nô mi ca. Dis se Dias.

Novo mi nis tro par ti ci pou de ne go ci a ção com FMI

Em For ta le za, Mar tus dis se que ir para o BID sem pre foi
um pro je to pes so al, que não pode ser vin cu la do ao fato de ter de-
sis ti do de se can di da tar ao go ver no do Ce a rá. Ele acres cen tou
que já ha via ma ni fes ta do esse de se jo, há cer ca de um ano, ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Mar tus dis se que seu
pa pel no BID não será po lí ti co, já que a di re to ria deve exe cu tar as
de ci sões do alto es ca lão do ban co.

Mar tus che gou à pas ta de Pla ne ja men to com José Ser ra,
como che fe da as ses so ria eco nô mi ca. Con ti nu ou com Antô nio
Kan dir e Pe dro Pa ren te. Qu an do este as su miu a Casa Ci vil, Mar-
tus fi cou em seu lu gar.

Dias as su miu a se cre ta ria exe cu ti va do Pla ne ja men to em
agos to de 1999, mas é do qua dro do BNDES des de 1984. Ele
par ti ci pou das ne go ci a ções com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal 
(FMI) em 2001.

(*) Envi a da es pe ci al a For ta le za

REUNIÃO ANUAL DAS ASSEMBLÉIAS DE GOVERNADORES

FORTALEZA, BRASIL

PALAVRAS DO PRESIDENTE DAS

 ASSEMBLÉIAS DE GOVERNADORES DO

 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E DA

CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS NA

SESSÃO DE ABERTURA

Mar tus Antô nio Ro dri gues Ta va res
1. Antes de tudo, que ro dar-lhes as boas-vin das, em meu

nome e do Go ver no bra si le i ro. De po is de 22 anos, o Bra sil vol ta a
se di ar a Re u nião Anu al das Assem bléi as de Go ver na do res do
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to e da Cor po ra ção Inte-
ra me ri ca na de Inves ti men tos.

2. O BID pos sui la ços his tó ri cos com o Bra sil. Mu i to nos
hon ra que o nas ci men to da Insti tu i ção te nha sur gi do por ins pi ra -
ção do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, que em 1958 pro pôs aos
pa í ses la ti no-ame ri ca nos o lan ça men to de um pla no de co o pe ra -
ção para es ti mu lar o pro gres so da re gião.

3. Em qua tro dé ca das, o Ban co trans for mou-se em uma
ins ti tu i ção que trans cen de o as pec to téc ni co-fi nan ce i ro. É hoje –
além da prin ci pal fon te de cré di to mul ti la te ral – cen tro de re fe rên -
cia na aná li se e dis cus são de toda a pro ble má ti ca re gi o nal.

4. É uma hon ra e uma gran de res pon sa bi li da de es tar fa lan do 
aos se nho res na con di ção de pre si den te des ta Assem bléia. Espe ro
abor dar aqui al guns dos prin ci pa is an se i os da re gião em re la ção ao
pa pel do BID na cons tru ção do nos so de sen vol vi men to.

5. Des de a nos sa úl ti ma re u nião em San ti a go do Chi le, em
mar ço de 2001, a con jun tu ra in ter na ci o nal mu dou. Infe liz men te,
para pior. Uma su ces são de fa tos ne ga ti vos – onde des ta co, por
ra zões ób vi as, os aten ta dos de 11 de se tem bro nos Esta dos Uni-

dos – am pli ou a ten são e a des con fi an ça dos in ves ti do res, tra-
zen do à su per fí cie al gu mas fra gi li da des da nos sa re gião.

6. O ce ná rio in ter na ci o nal ad ver so em 2001 re sul tou na
brus ca re ver são do fi nan ci a men to ex ter no para a Amé ri ca La ti na
e Ca ri be e ser viu para re for çar a ava li a ção de que con ti nu a mos
ain da mu i to de pen den tes da pou pan ça ex ter na, dos hu mo res dos
mer ca dos e de ava li a ções de ris co nem sem pre co in ci den tes com
a re a li da de.

7. Ao lon go de duas dé ca das, acu mu la mos con quis tas que
não de vem ser es que ci das, nem des con si de ra das. Avan ça mos de
for ma es pe ta cu lar na con so li da ção da de mo cra cia, o que mu dou
a his tó ria po lí ti ca do nos so Con ti nen te.

8. Re a li za mos re for mas eco nô mi cas, com sa cri fí ci os que
não po dem ser su bes ti ma dos.

9. Ve jam o exem plo do Chi le, que fez uma bem-su ce di da
re for ma na Pre vi dên cia e im ple men tou mu dan ças subs tan ti vas no
sis te ma tri bu tá rio, no co mér cio ex te ri or. Ve jam o Mé xi co, que
após a cri se de 1995, fez um ajus te no sis te ma fi nan ce i ro ca paz
de ca u sar in ve ja a qual quer vi zi nho de sen vol vi do.

10. Ve jam o Bra sil, que con se guiu es ta bi li zar a mo e da, re-
for mou o Esta do, mo di fi cou a es tru tu ra de Pla ne ja men to e Orça-
men to, e está re a li zan do um ajus te fis cal de fô le go, com su pe rá -
vits pri má ri os de três por cen to do PIB em suas con tas. Isto só
para ci tar al guns exem plos.

11. Mas o fato é que, não obs tan te os es for ços dos go ver -
nos, per sis tem em nos sas eco no mi as pro ble mas es tru tu ra is que
en tra vam o de sen vol vi men to e di fi cul tam a re du ção da po bre za.

12. Como se isso não bas tas se, fa tos exó ge nos aos nos-
sos pa í ses têm con di ci o na do e in ter rom pi do a tra je tó ria de cres ci -
men to sus ten tá vel e du ra dou ro.

13. Em 2001, a nos sa re gião cres ceu em tor no de um por
cen to. Como sa be mos, pre ci sa ría mos cres cer, no mí ni mo, 3,5 por
cen to por um lon go pe río do para as se gu rar uma re du ção subs-
tan ci al da po bre za e das de si gual da des so ci a is, com bi na da com
a re dis tri bu i ção da ren da.

14. É ver da de que pre ci sa mos au men tar a com pe ti ti vi da de 
e me lho rar as con di ções de aces so aos mer ca dos para ex por tar
mais e fi car me nos de pen den tes do ca pi tal ex ter no.

15. Tam bém é ver da de que as eco no mi as emer gen tes po-
dem e de vem im ple men tar po lí ti cas para me lho rar a ava li a ção fe i -
ta pe los in ves ti do res ex ter nos, em es pe ci al no que se re fe re à
per cep ção de ris co. De vem ado tar po lí ti cas ma cro e co nô mi cas
con sis ten tes no cur to e lon go pra zos, com ên fa se no equi lí brio
fis cal. E con so li dar as re for mas, in ten si fi can do os me ca nis mos de
mer ca do.

16. Entre tan to, não se pode ig no rar que a vo la ti li da de dos
flu xos de ca pi tal tem sido uma mar ca nos anos re cen tes, in de -
pen den te men te das po lí ti cas ado ta das para es ti mu lar o in ves ti -
men to. E que os pa í ses emer gen tes têm ca pa ci da de li mi ta da de
in flu en ci ar a re du ção des sa vo la ti li da de.

17. Como bem sa bem os se nho res, o de ba te so bre a ar-
qui te tu ra fi nan ce i ra mun di al se pro ces sa no âm bi to de or ga nis -
mos fi nan ce i ros mul ti la te ra is, em es pe ci al no Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, ten do for te par ti ci pa ção dos pa í ses de sen vol vi dos.

18. Mu i tos dos nos sos pro ble mas ma cro e co nô mi cos fo ram 
agra va dos pe las di fi cul da des cres cen tes de aces so aos mer ca -
dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is. É ne ces sá rio, por tan to, um es for ço 
con jun to para res ta be le cer e am pli ar es ses flu xos.

19. Nes se as pec to, con si de ro o pa pel do BID es tra té gi co e
es sen ci al.
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20. De um lado, exer cen do for te men te a sua in fluên cia em
de fe sa dos in te res ses da re gião nas dis cus sões com ou tros or ga -
nis mos mul ti la te ra is. Os epi só di os re cen tes in di cam que é im pe -
ra ti vo bus car mos uma mu dan ça na ar qui te tu ra fi nan ce i ra in ter na -
ci o nal, de for ma a re du zir a ins ta bi li da de dos flu xos fi nan ce i ros e
con fe rir-lhes ma i or pre vi si bi li da de.

21. Por ou tro lado, o Ban co tem como so cor rer os pa í ses
da re gião em si tu a ções de in ter rup ção do flu xo de ca pi ta is. Nes te
sen ti do, a nova Li nha de Emer gên cia, que se en con tra em vo ta -
ção, é uma im por tan te con quis ta e po de ria ser com ple men ta da,
quem sabe, com ou tros me ca nis mos.

22. Qu e ro tam bém des ta car o tra ba lho da Co mis são da
Assem bléia de Go ver na do res, que nos úl ti mos me ses de di cou-se 
à dis cus são de pro pos tas para au men tar a ca pa ci da de de res-
pos ta do Ban co às no vas ne ces si da des dos pa í ses mu tuá ri os.

23. E re for çar o con ce i to de efe ti vi da de do de sen vol vi men -
to, que pres su põe a op ção por pro je tos com ma i or im pac to so bre
di mi nu i ção da po bre za e pre ser va ção do meio am bi en te. (No Bra-
sil, ado ta mos essa prá ti ca com os pro gra mas do Avan ça Bra sil.)

24. É im por tan te lem brar que o BID vem re a li zan do des de
1998 im por tan tes re for mas e tem ofe re ci do no vos ins tru men tos
para aten der as ne ces si da des da re gião. O acor do so bre o Fun do 
de Ope ra ções Espe ci a is é, sem dú vi da, um avan ço que deve ser
pre ser va do.

25. Ou tro avan ço subs tan ci al é o au men to do li mi te de em-
prés ti mos ao se tor pri va do de 5 para 10 por cen to do ca pi tal do
Ban co. Su gi ro que esta ini ci a ti va seja com bi na da com ou tras me-
di das para fle xi bi li zar o aces so do se tor pri va do aos em prés ti mos, 
ten do em vis ta a ca pa ci da de de cres cen te do se tor pú bli co para fi-
nan ci ar obras de in fra-es tru tu ra.

26. O Bra sil e, acre di to, os de ma is pa í ses da Amé ri ca La ti -
na e Ca ri be não têm re pa ros a fa zer a res pe i to dos ob je ti vos fun-
da men ta is do BID, vol ta dos para a re du ção da po bre za, das de si -
gual da des so ci a is e para o cres ci men to sus ten ta do. Ava li zam as
áre as pri o ri tá ri as de atu a ção, qua is se jam o de sen vol vi men to so-
ci al, a mo der ni za ção do Esta do, a com pe ti ti vi da de e a in te gra ção
re gi o nal.

27. A pro pó si to, sa li en to o ad mi rá vel es for ço do BID no
sen ti do de vi a bi li zar a in te gra ção fí si ca das Amé ri cas Cen tral e do
Sul. E mu i to me or gu lho que seja ins pi ra do no Estu do dos Ei xos
Na ci o na is de Inte gra ção e De sen vol vi men to, re a li za do no Bra sil.

28. Entre tan to, as trans for ma ções e pe cu li a ri da des de nos-
sas eco no mi as re que rem hoje um tra ta men to di fe ren ci a do para
cada país. A fór mu la para se che gar a um mes mo ob je ti vo não é
ne ces sa ri a men te a mes ma.

29. O Ban co, pela sua ex pe riên cia e pro fun do co nhe ci men -
to da re a li da de de cada país, pode ofe re cer no vos pro du tos e
aper fe i ço ar al guns ins tru men tos para in ter vir de for ma mais efe ti -
va e rá pi da na re cu pe ra ção das eco no mi as.

30. Nes te sen ti do, cha mo a aten ção para um pro ble ma crí ti co 
na ma i o ria dos nos sos pa í ses, que é a ques tão da se gu ran ça.

31. Con si de ran do que a vi o lên cia atin ge prin ci pal men te os
po bres, é im por tan te que o Ban co pos sa apo i ar a pre ven ção da
cri mi na li da de, me di an te a ado ção de pro gra mas de se gu ran ça ci-
da dã. Evi den te men te, den tro dos prin cí pi os da so be ra nia na ci o -
nal e em sin to nia com as de man das de cada país.

32. Essa é uma área, sem dú vi da, em que o BID pode ter
um pa pel ca ta lí ti co, tor nan do-se, in clu si ve, cen tro de re fe rên cia.

33. Apre sen to aqui, para re fle xão, a pro pos ta de uma ação
efe ti va e co or de na da, por par te do BID, no sen ti do de com ple -

men tar as ini ci a ti vas dos pa í ses da re gião na área de se gu ran ça
e aper fe i ço a men to dos sis te mas de jus ti ça.

34. Di an te des ta Assem bléia, sa ú do as con clu sões e re co -
men da ções do Gru po de Asses so ra men to Exter no, re u ni do por
ini ci a ti va do Pre si den te Enri que Igle si as e pre si di do pelo Dou tor
Angel Gur ria. Os re sul ta dos des se tra ba lho re pre sen tam sub sí dio 
de gran de va lia no pro ces so de re a va li a ção do pa pel do BID para
en fren tar os no vos de sa fi os da re gião.

35. Não devo me es ten der nes ta fala. No en tan to, não po-
de ria de i xar de men ci o nar, em oca sião tão es pe ci al, os avan ços
que o Bra sil tem al can ça do na con so li da ção da es ta bi li da de eco-
nô mi ca e bus ca do cres ci men to sus ten ta do com in clu são so ci al.

36. Con se gui mos am pli ar os gas tos so ci a is em mais de 35
por cen to, em ter mos re a is, no pe río do de 1994 a 2001. E di re ci o -
nar boa par ce la do gas to pú bli co para pro je tos de com ba te à po-
bre za nas re giões me nos fa vo re ci das.

37. Os pro gra mas de trans fe rên cia di re ta de ren da al can -
ça ram no ano pas sa do cer ca de 12 bi lhões de dó la res, ci fra que
co lo ca es sas ações en tre as ma i o res do pla ne ta.

38. É ver da de que em 2001 a con jun tu ra in ter na ci o nal ad-
ver sa le vou a uma frus tra ção par ci al da ex pec ta ti va de cres ci -
men to da eco no mia bra si le i ra. O País fe chou o ano com um cres-
ci men to de 1,5 por cen to do PIB.

39. Entre tan to, a pron ta res pos ta da po lí ti ca eco nô mi ca
con tri bu iu para re du zir a des con fi an ça dos agen tes eco nô mi cos.
Assim, mes mo di an te da ins ta bi li da de de cur to pra zo, pre va le ceu
a con so li da ção dos fun da men tos ma cro e co nô mi cos: a po lí ti ca de
me tas in fla ci o ná ri as, con sis ten te com a flu tu a ção cam bi al e a dis-
ci pli na fis cal.

40. Com pre ços in ter nos es tá ve is, as ex por ta ções cres ce -
ram 5,7 por cen to, ga ran tin do um su pe rá vit co mer ci al de 2,6 bi-
lhões de dó la res. Com bi na do com a en tra da de in ves ti men tos es-
tran ge i ros aci ma de 20 bi lhões de dó la res, este re sul ta do per mi tiu 
o equi lí brio do ba lan ço de pa ga men tos.

41. As di fi cul da des de 2001 ser vi ram tam bém para re vi go -
rar a nos sa con fi an ça no Pais e na ca pa ci da de de en fren tar e
ven cer ou tros de sa fi os. E re for ça ram a con vic ção de que as re for -
mas são peça-cha ve para o su ces so de po lí ti cas que per mi tam o
au men to da com pe ti ti vi da de da re gião.

42. Tam bém não po de ria de i xar de me re fe rir, nes te fó rum
pri vi le gi a do, à nos sa vi zi nha Argen ti na, prin ci pal par ce i ro do Bra-
sil na Amé ri ca do Sul, es tra té gi co no co mér cio bi la te ral, na cons-
tru ção do Mer co sul e na de fe sa da de mo cra cia.

43. Te mos es ta do per ma nen te men te aten tos à evo lu ção da
si tu a ção eco nô mi ca e so ci al na que le país, em es pe ci al aos des-
do bra men tos que mar ca ram o fim do re gi me de con ver si bi li da de,
no iní cio de 2002.

44. Te mos sido e se re mos so li dá ri os com a Argen ti na, por
pa la vras e atos con cre tos.

45. Con fio na sen si bi li da de do Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to para en ten der a ur gên cia de ações que evi tem
um de clí nio eco nô mi co mais pro lon ga do na Amé ri ca La ti na e Ca-
ri be. Isto re sul ta ria em mais sa cri fí ci os para a po pu la ção e po de -
ria com pro me ter o apo io ao pro ces so de re for mas.

46. Se ria um re tro ces so, sem dú vi da, que nin guém de se ja.

47. Gos ta ria de en cer rar esta ex po si ção com pa la vras de
agra de ci men to pela mi nha es co lha para a Pre si dên cia des ta
Assem bléia. Asse gu ro que o Bra sil cor res pon de rá às ex pec ta ti -
vas. Se jam bem-vin dos e des fru tem da be le za e hos pi ta li da de de
nos sa ter ra.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá 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) – V. Exª será
aten di do no re que ri men to que faz, no sen ti do da trans-
cri ção do pro nun ci a men to do Mi nis tro Mar tus Ta va res.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não en-
ten do por que S. Exª não pe diu a trans cri ção do dis-
cur so do Pre si den te Fer nan do Hen ri que pro nun ci a do
no Ce a rá. Vai dar ci u me i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à Ordem do Dia.

O SR. ROMERO  JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR) –
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 pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, que ro re gis trar que a base
do Go ver no con ti nua em obs tru ção. Por tan to, não ire-
mos vo tar ne nhu ma ma té ria hoje.

A SRA.HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V. Exª
a pa la vra pela or dem.

A SRA.HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, te nho que
de i xar re gis tra do na Casa que não pos so fa zer ne-
nhum ques ti o na men to re gi men tal do di re i to que, hoje,
a mi no ria da Casa tem de es tar fa zen do obs tru ção. O
Re gi men to per mi te isso.

Entre tan to, que ro fa zer mais uma vez um ape lo
à Casa. É evi den te que sei das tur bu lên ci as den tro da
base go ver nis ta, mas es pe ro que isso pos sa ser so lu -
ci o na do o mais rá pi do pos sí vel, para que pos sa mos
ze lar pelo in te res se do se tor pro du ti vo ru ral, es pe ci al -
men te nas re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Além dis so, é pre ci so vo tar mos tam bém uma
ou tra me di da pro vi só ria. Embo ra qual quer pes soa de
bom sen so sa i ba que esse be ne fí cio não pode ser ca-
rac te ri za do como se gu ro-sa fra, por que não o é – não
sei se não se ria me lhor ca rac te ri zá-lo como ”es mo -
la-sa fra“ –, es ta mos fa zen do uma ten ta ti va. Sei que,
nes se pon to es pe cí fi co, o Se na dor Ro me ro Jucá tem
ten ta do aju dar. Ti ve mos tam bém opor tu ni da de de
dis cu tir essa ques tão, vá ri as ve zes, com os téc ni cos
do Pro naf, a fim de che gar mos a um acor do.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, na ques tão re la ti va à
re pac tu a ção da dí vi da, do sal do de ve dor dos fun dos
cons ti tu ci o na is do pro du tor ru ral, é de fun da men tal
im por tân cia que fa ça mos um de ba te. É evi den te que,
como es ta re mos cri an do, na me di da pro vi só ria do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, des pe sas a par tir
do mo men to em que re pac tu a re mos o sal do de ve dor
dos fun dos cons ti tu ci o na is do pro du tor ru ral do Nor te, 
do Nor des te e do Cen tro-Oes te, re pre sen tan tes da
base go ver nis ta po de rão di zer: ”Pre ci sa mos da ma-
nu ten ção de uma fon te de re ce i ta, como a CPMF“.
Con tu do, to dos sa be mos que a CPMF, como fon te de
re ce i ta, já está com to dos os per cen tu a is com pro me -
ti dos para ou tros fins que não o re la ci o na do à ques tão 
do pro du tor ru ral.

Daí, Sr. Pre si den te, eu fa zer, mais uma vez, um
ape lo por algo de fun da men tal im por tân cia para o
pro du tor ru ral não ape nas do Esta do de Ala go as, mas
tam bém do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te.
Te nho cer te za de que esta Casa é ze lo sa ao re pre -
sen tar a Fe de ra ção, o que é nos sa ra zão de exis tir. Se
não re pre sen tás se mos a Fe de ra ção e não mos trás -
se mos sen si bi li da de com as de si gual da des re gi o na -
is, não po de ría mos es tar aqui nos ta pe tes azu is, pois
o uni ca me ra lis mo bas ta ria para a de mo cra cia re pre -
sen ta ti va.

Espe ro con tar com a sen si bi li da de des ta Casa
na pre ser va ção de um se tor que, in fe liz men te, está
que bran do em fun ção de uma po lí ti ca de aber tu ra
des va i ra da, pa tro ci na da pela po lí ti ca eco nô mi ca do
Go ver no Fe de ral. É pre ci so, ao me nos, es ta be le cer
as mes mas con di ções da das aos pro du to res ru ra is
do Sul e do Su des te para o pro du tor ru ral do Nor te, do
Nor des te e do Con tro-Oes te. A ló gi ca for mal ain da diz
que são es sas as Re giões mais po bres do País.

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

do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la res.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srase SrsSe na do res, ape nas aler to a Casa que,
con for me pre vê a Me di da Pro vi só ria nº 9, que re sul -
tou no Pro je to de Con ver são nº 1 do Se na do, no dia
31 de mar ço ex pi ra o pra zo para que o pro du to res ru-
ra is ma ni fes tem seu in te res se na re ne go ci a ção de
suas dí vi das. E já es ta mos no dia 14 de mar ço.

O Go ver no, por meio de sua base de sus ten ta -
ção, que se en con tra di vi di da, di gla di an do-se, está
em per ma nen te obs tru ção nes ta Casa. Isso sig ni fi ca
di zer que não ha ve rá tem po para que mi lha res e mi-
lha res de agri cul to res – que es tão so fren do as con se -
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qüên ci as do peso que lhes foi im pos to no pas sa do
com a cor re ção mo ne tá ria in ci den te so bre as suas dí-
vi das – de i xem de so frer com esse pro ble ma. Ter-
ça-fe i ra é dia 19, e acre di to que da qui para lá essa
pen den ga não será re sol vi da, no ta da men te por que,
na Co mis são de Éti ca, há um re que ri men to de aber-
tu ra de pro ces so con tra o De pu ta do Már cio For tes, do
PSDB, que te ria mon ta do um es que ma de dos siês
con tra a can di da tu ra da Drª Ro se a na Sar ney, do PFL
ma ra nhen se.

Ora, Sr. Pre si den te, são as sun tos que não in te -
res sam ao pro du tor ru ral. É cla ro que há em pe nho
para que seja fe i ta uma in ves ti ga ção to tal, in clu si ve
para a des co ber ta dos ara pon gas, pre ve nin do, as sim, 
o nos so pró prio di re i to à pri va ci da de. Ima gi nem se, de
um mo men to para ou tro, es tou te le fo nan do para Ser-
gi pe, con ver san do com um dos nos sos De pu ta dos,
tra tan do de de ter mi nan do as sun to par ti dá rio, de in te -
res se ape nas do PSB, e lá vai o PSDB sa ber? Isso
pode pre ju di car o meu Par ti do.

Sr. Pre si den te, con ci to não só a Mesa – da qual
faço par te, com mu i ta hon ra, ao lado de V. Exª e dos
Se na do res Mo za ril do Ca val can ti e Ra mez Te bet e de
mu i tos ou tros ilus tres e emi nen tes Se na do res des ta
Casa –, mas tam bém os Se na do res da base go ver -
nis ta, para que con ti nu em até suas que re las para a
des co ber ta, de par te a par te, de as sun tos de seu in te -
res se. Mas as ma té ri as em dis cus são nes ta Casa de-
vem ter tra mi ta ção nor mal. Há vá ri os pro je tos im por -
tan tes, como, por exem plo, o da re vi ta li za ção do rio
São Fran cis co, que foi vo ta do aqui, Sr. Pre si den te, em
pri me i ro tur no, por una ni mi da de. O rio São Fran cis co
está mor ren do. É pre ci so ob ter re cur sos cer tos e de-
ter mi na dos para a sua re cu pe ra ção. E es ta mos aqui
na de pen dên cia de um en ten di men to im pos sí vel a
essa al tu ra dos fa tos, por que nem o PFL se con for ma
que foi es pi o na do, nem o PSDB quer abrir o jogo e di-
zer que es pi o nou.

O que tem o pro du tor ru ral com esse ato de es-
pi o na gem por ven tu ra co me ti do pelo PSDB? O que o
pro du tor ru ral quer, na re a li da de, é jus ti ça. E essa me-
di da pro vi só ria – em bo ra não re sol va o pro ble ma do
pro du tor ru ral –, com as emen das que apre sen tei,
com os des ta ques que a Se na do ra He lo í sa He le na e
eu apre sen ta mos, com cer te za, ame ni za rá esse pro-
ble ma do cam po.

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 pela or dem ao Lí der Artur da Tá vo la.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,

Sras e Srs Se na do res, V. Exª já de no tou a fal ta de quo-
rum, por obs tru ção. Então, nes sa con di ção, Sr. Pre si -
den te, que ro di zer à Casa que nós, do PSDB e do Go-
ver no, es ta mos ex tre ma men te ar ma dos da san ta
arma da pa ciên cia, da to le rân cia e da com pre en são
para – não digo nem en fren tar – nos de fron tar mos
com algo que co me ça a me drar na vida bra si le i ra: a
res pon sa bi li za ção do PSDB, do Go ver no, por to dos
os ma les do País, o que há mais de sete anos vem
sen do fe i to, aliás de ma ne i ra in fru tí fe ra, pela Opo si -
ção, e tam bém, so bre tu do em um mo men to ele i to ral,
a di fi cul da de de se cons ta tar que o País co me ça a co-
nhe cer o can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca do
PSDB. E como ele, por ca u sa des se re co nhe ci men to,
vai ten do re sul ta dos ex pres si vos, pas sa-se ao PSDB,
a ele, a eiva de es ta rem em cons pi ra ções ab so lu ta -
men te fa bu lo sas, ex cep ci o na is para li vros po li ci a is,
mas sem ne nhum con ta to com a re a li da de.

Nos so ilus tre Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, ho mem de bem, até sus pe i ta que as suas con ver -
sas te le fô ni cas es tão sen do es cu ta das pos si vel men -
te pelo pró prio Sr. José Ser ra. Ago ra, en tra re mos em
um pe río do para o qual te mos de es tar pre pa ra dos
com pa ciên cia.

A ques tão da obs tru ção aqui não se re fe re a um
des le i xo por essa ma té ria. A Se na do ra He lo í sa He le -
na e o Se na dor Anto nio Car los Va la da res têm ra zão
quan to ao mé ri to des sa ma té ria. Ela está sen do fe i ta
em fun ção de uma ou tra obs tru ção, que, a meu ver,
até me re ce ser ob je to de me di ta ção pelo Par ti do de V.
Exª, o PFL, que, ten do sido um co la bo ra dor ex cep ci o -
nal da go ver na bi li da de, fiel, leal, com pa nhe i ro, éti co,
ago ra, por ra zões cir cuns tan ci a is e – acre di to – de
mo men to, por que elas pas sa rão quan do a ver da de e
o tem po es ta be le ce rem os fa tos, numa re a ção de pri-
me i ro mo men to a uma si tu a ção de ter mi na da não ca-
u sa da por nós, está com uma obs tru ção à CPMF na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Não po de mos cor rer o ris co de vo tar aqui uma
ma té ria que se gu ra men te terá emen das, como é o
caso des sa me di da pro vi só ria. E es sas emen das se rão
apro va das. A cha ma da base do Go ver no aqui está mo-
men ta ne a men te com um nú me ro de Se na do res em di-
mi nu i ção, e a ma té ria vol ta rá ou vol ta ria à Câ ma ra Fe-
de ral. Pela pró pria le gis la ção re fe ren te às me di das pro-
vi só ri as – que, a meu ju í zo e ao de mu i ta gen te, deve
ser mu da da –, essa ma té ria tran ca rá a pa u ta da Câ ma -
ra Fe de ral por ter pri o ri da de. Assim sen do, a ques tão da
CPMF, uma vez mais, fi ca rá adi a da.

O pre ju í zo é para o Erá rio e não para o PSDB. O
PFL, in clu si ve, tem dado de mons tra ções pú bli cas de
que não é con trá rio a essa ma té ria, até por que já a
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vo tou em pri me i ro tur no. É um Par ti do que só tem co-
la bo ra do nes sa di re ção. Por tan to, se há al gu ma ali an -
ça nova que sur ge no ce ná rio bra si le i ro, nem é mais a
ali an ça do PT com os evan gé li cos mer ca do ló gi cos,
mas é uma ali an ça que já se es bo çou on tem en tre o
PFL e o PT na Casa con tra o PSDB, ex clu si va men te
por mo ti va ção de na tu re za po lí ti co-ele i to ral.

Esse é um mo vi men to vá li do. Dis se mu i to bem a
Se na do ra He lo í sa He le na ao se re fe rir à nos sa mi no -
ria, com um ar sim pá ti co, de uma iro nia leve, su a ve e
afe tu o sa, como é de suas ca rac te rís ti cas. É ver da de.
S. Exª o diz por que está em lua-de-mel com a ma i o ria.
Na ali an ça que o PT faz nes ta Casa com o PFL, es ta be -
le cer-se-á, quem sabe, uma nova ma i o ria, e S. Exª ve ri -
fi ca rá como é pe no so ser ma i o ria num Par la men to.

Sr. Pre si den te, con clu i rei mi nhas pa la vras lem-
bran do que hoje é o Dia do Po e ta. Cer ta vez, es cre vi
que ”tudo aqui lo que a vida não re sol ve a pa la vra dis-
sol ve, e tudo aqui lo que a pa la vra não dis sol ve a vida
re sol ve“. Jo guei com um pa ra do xo, por que as sim so-
mos os po e tas.

Em um mo men to de tan ta luta e de tan ta des ne -
ces si da de em ma té ria de exal ta ção, de se jo lan çar um
ape lo aqui, para que o que sig ni fi ca a po e sia em pro-
fun di da de che gue tam bém à clas se po lí ti ca. Falo da
po e sia não no sen ti do ha bi tu al, o da ino cên cia e da in-
ge nu i da de, mas no sen ti do de uma aná li se mais pro-
fun da do ser hu ma no.

O po e ta, Sr. Pre si den te, é o ho mem que tra ba -
lha com o ver so. O que é o ver so? O ver so é o ou tro
lado das co i sas. O ver so é o lado não apa ren te da re a -
li da de, em que la te ja mu i tas ve zes uma re a li da de mu-
i to mais rica.

De se jo sa u dar os po e tas do Bra sil nes te dia. E,
do pon to de vis ta go ver na men tal, com ou sem po e sia, 
mas com afe ti vi da de, com res pe i to, com cu i da do e
com dor por uma se pa ra ção com o PFL, que é um
com pa nhe i ro de sete anos de luta, um Par ti do exem-
plar na luta pela go ver na bi li da de, es pe ro que pos sa -
mos pa vi men tar um ca mi nho de en ten di men to, que
não pre ci sa ser ne ces sa ri a men te um en ten di men to
po lí ti co-ele i to ral, mas um ca mi nho de en ten di men to
para a con ti nu i da de de uma obra ad mi nis tra ti va que
tem sido fun da men tal para o País e que por cer to con-
ti nu a rá a ser por que o bom sen so tri un fa rá.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA.HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Blo-
co de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
de rei a pa la vra a V. Exª como Lí der. Po rém, an tes
devo re sol ver a ques tão da Ordem do Dia.

A Li de ran ça do Go ver no se de cla ra em obs tru -
ção, jun to com os Par ti dos que o acom pa nham.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A Ban ca -
da do Go ver no está em obs tru ção?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sim.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É al gu ma 

di ver gên cia com o Go ver no?
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor

Pe dro Si mon, per mi ta que a Mesa de ci da a ques tão.
O Lí der do Go ver no se de cla rou em obs tru ção,

re pre sen tan do tam bém ou tras Li de ran ças. No ple ná -
rio, em ver da de, con fi gu ra-se a re a li da de anun ci a da
por S. Exª: não há nú me ro para de ci são nas vo ta ções. 
Assim, não ha ve rá o pe río do re la ti vo à Ordem do Dia
hoje.

É a se guin te a Ordem do Dia cuja
apre ci a ção fica adi a da:

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o
alon ga men to de dí vi das ori gi ná ri as de cré di to
ru ral, de que tra ta a Lei nº 9.138, de 29 de no-
vem bro de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Con fú cio Mou ra, em subs ti tu i ção à Co mis -
são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de 2002,
in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do
Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu -
ro-Sa fra para os agri cul to res fa mi li a res da
Re gião Nor des te e do nor te do Esta do de
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Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es-
ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer-
gên cia em ra zão do fe nô me no da es ti a gem,
ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Már cio Re i nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta -
ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de
2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 12, de 2001, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De-
pu ta do Már cio Re i nal do Mo re i ra, em subs ti -
tu i ção à Co mis são Mis ta e con trá rio às
Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe ran te
a Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 64

da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o
art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº
5.526/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al te ra o
art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li -
ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De-
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

 Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,
 com bi na do com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter-

no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 58, de
2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni -
or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro
Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di -
to ex ter no no va lor equi va len te a até cem
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,
 com bi na do com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter-

no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 59, de
2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos),
que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra -
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da en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o
“Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on –
JBIC”, no va lor equi va len te a até tre zen tos
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 20, de 2002, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do, nos ter mos
re gi men ta is, in clu são na Ordem do Dia do
Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2001,
que dis põe so bre as ope ra ções com re cur -
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci -
a men to do Nor te, do Nor des te e do Cen-
tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1989, e dá ou tras pro vi dên -
ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000

Discus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº
548/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Ra di o clu be Vida
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go-
iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº
768/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Paz
e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta-
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº
740/2000, 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 Trans con ti nen tal 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 Este io, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra
Emi lia Fer nan des, com abs ten ções dos Se na -
do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 11 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 76, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa -
gem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001, na ori-
gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela
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qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen -
te-Bri ga de i ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou-
za, para exer cer o car go de Mi nis tro do Su-
pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da
apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar
João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 12 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 77, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa -
gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002, na ori gem), 
Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be -
ra ção do Se na do o nome do Dou tor Re na to
de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 2ª Re gião, para com por o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de
Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í -
zes de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e
de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
José Luiz Vas con ce los.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 13 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº
3.395/2000, na Casa de ori gem), que au to ri -
za do a ção de imó vel de pro pri e da de do
Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, 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 12,

de 2000, e 14, 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 3, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja der Bar ba lho,
que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (al te ra ção dos pe río dos das ses-
sões le gis la ti vas e a ex tin ção do pa ga men to 
de par ce la in de ni za tó ria de con vo ca ção ex-
tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, 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 3,  de 2000, e 14, 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 12, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung,
que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de
fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, de-
ter mi nar o re ces so cons ti tu ci o nal de 21 de
de zem bro a 1º de ja ne i ro e es ta be le cer que
o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do por re-
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so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem -
pla rá pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con-
gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, 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 3 e 12, 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 14, de 2001, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la, que al te -
ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para re-
du zir o pe río do de re ces so do Con gres so Na-
ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 17 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº
940/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de

de Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Emi lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº
718/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va FM a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 19 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 754, de 2001, do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, so li ci tan do, nos ter mos re-
gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de
2001, de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra 
es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 20 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 27, 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 27, de 2001, ten do como pri-
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me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car los
Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi-
dro am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá -
vel da Ba cia do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 21 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº
3.961/97, na Casa de ori gem), que es ta be -
le ce nor mas para o uso mé di co das pró te -
ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis -
são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor
Se bas tião Ro cha, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CAS (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 on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 22 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº
1.477/99, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer-
co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de
2001, 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 Gil ber -
to Mes tri nho.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -

ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 23 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a -
ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as
as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que al te -
ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, com a re da ção dada pela
Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000, e pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de 23 de agos to 
de 2001. (Lei Pelé).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

– 24 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

Discus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº
963/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va con ces são ou tor -
ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens (Te le vi são) na ci da de de São José
do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva, com abs ten ção do Se-
na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 25 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº
871/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a exe cu tar ser vi ço
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de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre-
si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas, ten-
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 26 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001

Discus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº
943/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta-
do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 27 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº
741/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Te le vi são Imem buí S.. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra
Emi lia Fer nan des, com abs ten ções dos Se na -
do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 28 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº
798/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Fun da ção Co o -
per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên cia So-
ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc:
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº
1.022/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Ta i o -
en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co mu ni tá ria a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ca sil do Mal da ner.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº
1.035/2001, 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 Se to ri al de Ra di o di fu são Edu ca ti -
va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
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de de Pin da mo nhan ga ba, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Se bas tião Ro cha, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru -
ção dos Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL
e PTB.

 – 31 –

REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 688, de 2001, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do, nos ter mos do
art. 172, in ci so I, do Re gi men to Inter no, a in-
clu são em Ordem do Dia do Pro je to de Lei do
Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta em con-
jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 252,
de 1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun-
tos Eco nô mi cos já se en con tra es go ta do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo-
ta ção adi a da para hoje, em vir tu de de obs tru ção dos
Lí de res do PMDB, Blo co (PSDB/PPB), PFL e PTB.

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 70, DE 2002
(Re que ri men to nº 1, de 2002 – CFC)

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, Sr. Aloy sio Nu nes, so bre 
as re cen tes di li gên ci as re a li za das pela Di vi -
são de Cri me Orga ni za do da Po lí cia Fe de -
ral, no es cri tó rio de con sul to ria do em pre -
sá rio Alde nor Cu nha Re bou ças e na em pre -
sa Lu nus Ser vi ços e Par ti ci pa ções.

Se nhor Pre si den te,
Com base no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, e no art. 216, in ci so I, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en-
ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, Sr. Aloy-
sio Nu nes, so li ci ta ção de in for ma ções so bre as re-
cen tes di li gên ci as re a li za das pela Di vi são de Cri me

Orga ni za do da Po lí cia Fe de ral, no es cri tó rio de con-
sul to ria do em pre sá rio Alde nor Cu nha Re bou ças e na
em pre sa Lu nus Ser vi ços e Par ti ci pa ções, de pro pri e -
da de do Ge ren te de Pla ne ja men to do Go ver no do
Ma ra nhão, Jor ge Mu rad e da Go ver na do ra do Esta do, 
Ro se a na Sar ney.

So li ci to, por tan to, seja en ca mi nha do pe di do de
in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, Sr.
Aloy sio Nu nes, quan to aos ob je ti vos e de sen vol vi -
men to das in ves ti ga ções em cur so.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Sala das Co mis sões, 13 de mar ço de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – He lo í sa He le na – Edu ar -
do Su plicy – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son Vi a na
– Anto nio Car los Ju ni or – Ge ral do Althoff – Luiz
Otá vio – Fer nan do Ri be i ro.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 71, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Para que te nha tra mi ta ção iso la da, re que i ro o

de sa pen sa men to do Pro je to de Re so lu ção nº 16, de
1999, que tra mi ta em con jun to com o Pro je to de Re-
so lu ção nº 81, de 1999 e mais ou tros 42 pro je tos de
re so lu ção, em vir tu de da apro va ção do Re que ri men to 
nº 472, de 1999.

Jus ti fi ca ção

Dis põe o art. 332 do Re gi men to Inter no que ao
fi nal de cada le gis la tu ra se rão ar qui va das, en tre ou-
tras, as pro po si ções (de ini ci a ti va de se na do res) em
tra mi ta ção no Se na do, sal vo as que te nham pa re cer
fa vo rá vel das co mis sões.

O Pro je to de Re so lu ção nº 16, de 1999, de mi-
nha au to ria, dá nova re da ção ao art. 332 do Re gi men -
to Inter no e, em bo ra apre sen ta do no iní cio da pre sen -
te Le gis la tu ra, e, mes mo já ins tru í do com re la tó rio de
au to ria do no bre Se na dor Alva ro Dias, fi cou im pos si -
bi li ta do de ser apre ci a do na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde se en con tra des de 13
de abril de 1999, re dis tri bu í do ao Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, uma vez es tar tra mi tan do em con jun to com
mais 42 pro je tos que ape nas têm em co mum pro pos -
tas que ob je ti vam al te rar vá ri as ou tras dis po si ções do
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Re gi men to Inter no e que em nada se re la ci o nam com
a ma té ria tra ta da no pro je to que se quer de sa pen sar.

Com o pre sen te re que ri men to pre ten de mos
abrir opor tu ni da de ao Se na do para que pos sa, an tes
do fi nal da pre sen te Le gis la tu ra, de li be rar so bre as
dis po si ções do pro je to em re fe rên cia, cujo ob je ti vo é,
prin ci pal men te, res guar dar a com pe tên cia dos se na -
do res no que diz res pe i to à apre ci a ção dos pro je tos
de sua ini ci a ti va, em tra mi ta ção na Casa no pe río do
cor res pon den te ao man da to que os Esta dos da Fe de -
ra ção lhes con fe riu.

Sala das Ses sões, 14 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ade mir Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de ter mi na o de sa pen sa men to do Pro je to de
Re so lu ção nº 16, de 1999, que vai às Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, como Lí der.

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, o Se na dor Artur da Tá vo la,
em bo ra seja aten ci o so e di li gen te como Lí der do Go-
ver no, não está de vi da men te es cla re ci do so bre o que
está sen do dis cu ti do aqui no ple ná rio para es pe cu lar
pos sí ve is ali an ças en tre o PT e o PFL na Casa.

O que es ta mos dis cu tin do – em vá ri os mo men -
tos, te mos so li ci ta do a vo ta ção da me di da pro vi só ria –
é uma ques tão mu i to ob je ti va: o que que re mos é que
as con di ções da das ao pro du tor ru ral do Sul e do Su-
des te se jam con ce di das, igual men te, aos pro du to res
ru ra is do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te. É ape nas
isso que que re mos.

O que o Go ver no de ve ria di zer é que essa obs-
tru ção não se re la ci o na com o PFL e o PT aqui no Se-
na do. O pro ble ma é ou tro. É que o Go ver no vai per der
a vo ta ção aqui por que, fa vo ra vel men te aos des ta -
ques que fi ze mos, ha ve rá os vo tos do PSDB, do
PMDB e des tas pes so as aqui. Só que ro ver qual é o
Par la men tar, in clu si ve do PSDB e do PMDB, que che-
ga rá à sua re gião e dirá: ”Ace i tei, por im po si ção do
Go ver no Fe de ral, que as con di ções de adim plên cia
ou de re pac tu a ção do sal do de ve dor da das ao pro du -
tor ru ral do Sul e do Su des te não se jam as mes mas
da das ao pro du tor ru ral das ou tras re giões“.

O que se está es con den do aqui é ou tra co i sa.
Eles vão per der a vo ta ção aqui no Se na do. Se essa
vo ta ção for fe i ta ago ra e se a me di da pro vi só ria for en-
ca mi nha da para a Câ ma ra, será obs tru í da a pa u ta de
vo ta ção da CPMF na que la Casa. Então, as co i sas
têm que ser mu i to cla ras, mu i to aber tas.

E há mais: o PSDB não tem ne nhu ma au to ri da -
de para cri ti car qual quer dis cus são po lí ti ca den tro do
PT em re la ção a po lí ti ca de ali an ças. É evi den te que
exis tem pro ble mas em re la ção a ar ti cu la ções fe i tas
pela po lí ti ca de ali an ças den tro do PT, mas não ca be -
rá ao PSDB dar ne nhu ma li ção de pu re za, de al tar, no
es ta be le ci men to da tá ti ca ele i to ral, por que a tá ti ca
ele i to ral que sem pre usou foi a de se cur var à me dío -
cre ma te má ti ca ele i to ral, abrin do mão, in clu si ve, dos
prin cí pi os que le va ram à cri a ção do PSDB.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta-se

à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun cia 

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªas e Srs. Se na do res, gos ta ria nes te
mo men to de cha mar a aten ção para um as sun to que
co me ça a ser dis cu ti do no ple ná rio. A Se na do ra He lo -
í sa He le na abor dou essa ques tão de ma ne i ra vi bran -
te, cha man do a aten ção para a obs tru ção, que é re gi -
men tal, mas que sem dú vi da está pre ju di can do pro-
du to res ru ra is de todo o Bra sil. S. Exª en fa ti za al guns
pon tos que faço ques tão de co men tar aqui.

Qu e ro fa zer um aler ta tam bém em re la ção à
ma ni fes ta ção do Se na dor Anto nio Car los Va la da res e
ao pra zo que os pro du to res dis põem para fa zer a op-
ção. O Se na dor Anto nio Car los Va la da res cha ma a
aten ção para o pra zo pre vis to na me di da pro vi só ria, o
qual se en cer ra no dia 31 de mar ço para ade são e em
30 de ju nho para con tra ta ção das no vas re gras pre-
vis tas na me di da pro vi só ria.

Tra ta-se de um fato gra ve, por que, a par tir des se 
pra zo, os pro du to res fi ca rão em di fi cul da des. Po de ria
mu dar-se o pra zo, mas não é ape nas isso que im por -
ta. Os pro du to res ru ra is de todo o Bra sil es tão in se gu -
ros e sem sa ber que ati tu de to mar. Não sa bem se se
des fa zem de par te do seu pa tri mô nio para cum prir os
com pro mis sos e, con se qüen te men te, fa zer a con tra -
ta ção, vis to que é exi gi da a adim plên cia para par ti ci -
par do pro gra ma – com o que con cor do. Exis tem tam-
bém as di fi cul da des na tu ra is para que os pro du to res
en di vi da dos con si gam de fi nir sua vida e fa zer a ava li -
a ção. Enquan to a lei não for apro va da, eles não po-
dem de ci dir.

Faço esse aler ta, por que te nho cons ciên cia da
im por tân cia do as sun to.

Sr. Pre si den te, na me di da pro vi só ria, há te mas
po lê mi cos, que pre ci sam ser ava li a dos e re vis tos.
Como não es tão em dis cus são nes ta Casa, fi ca mos
im pe di dos de fazê-lo em ple ná rio e, por isso, usa mos
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re gi men tal men te o nos so pra zo para fa zer al gu mas
pon de ra ções da tri bu na.

Te nho re ce bi do ma ni fes ta ção de li de ran ças do
se tor ru ral. Ontem, o Sr. Lu cas Elmo Pi nhe i ro, Pre si -
den te da So ci e da de Ru ral de Mon tes Cla ros, nor te de
Mi nas Ge ra is, e o Pre si den te da Fe de ra ção da Agri-
cul tu ra do meu Esta do, Dr. Gil man Vi a na Ro dri gues,
en vi a ram-me um co mu ni ca do, cha man do a aten ção
para a não-in clu são, de ma ne i ra cla ra, es pe cí fi ca e
jus ta, dos fun dos cons ti tu ci o na is nes ta re ne go ci a ção.
Ope ra ções con tra ta das com fun dos cons ti tu ci o na is
es tão ten do cri té ri os di fe ren ci a dos e dis tor ci dos em
re la ção ao con jun to dos pro du to res. Com a in clu são a
par tir des sa me di da pro vi só ria, co me ça-se a fa zer
jus ti ça com os pro du to res en vol vi dos com os Fun dos
cons ti tu ci o na is, que até en tão es ta vam ex clu í dos
des sa pos si bi li da de de re ne go ci a ção. Den tro des sa
mes ma pers pec ti va, cha mo a aten ção dos Srs. Se na -
do res, aqui já aler ta dos que fo ram em re la ção ao Nor-
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, por que a me di da pro vi -
só ria visa, so bre tu do, aten der a ex pec ta ti va des ses
pro du to res e por isso, se não hou ver uma ade qua ção, 
a in jus ti ça con ti nua pre va le cen do. As re gras não es-
tão cla ras e com isso es pe ci al men te os pro du to res li-
ga dos aos fun dos do Nor des te se rão pre ju di ca dos;
mais do que isso, não con se gui rão ob ter aqui lo a que
te ri am di re i to por jus ti ça. Gos ta ria de lem brar que
exis te a Emen da n.º 13, do De pu ta do Ro nal do Ca i a -
do, des ta ca da já por al guns Se na do res, es pe ci al men -
te pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que está aten to a
esse tema, com quem con ver sei de mo ra da men te.

Ou tro item para o qual eu gos ta ria de cha mar a
aten ção re fe re-se às ne go ci a ções do Pro gra ma de
Co o pe ra ção Nipo-Bra si le i ra para o De sen vol vi men to
dos Cer ra dos (Pro de cer). Pro du to res do Pro de cer fo-
ram ex clu í dos dos be ne fí ci os pela Me di da Pro vi só ria
9. Con se qüen te men te, hou ve uma in jus ti ça cla ra e
ine quí vo ca, com os pro du to res – im por tan tes nes sa
fase nova do Bra sil, mar ca da pela ex plo ra ção das
suas ter ras –, que pas sam a ser pre ju di ca dos. E por
isso exis te a Emen da n.º 14, que foi des ta ca da pelo
Lí der do meu Par ti do, Se na dor Car los Pa tro cí nio, que
con cla mou os Srs. Se na do res a dis cu tir a ma té ria,
apro var o des ta que e, con se qüen te men te, apro var a
emen da in clu in do-a na me di da pro vi só ria, bus can do
fa zer jus ti ça.

Fa la rei um pou co so bre o Pro de cer, para que os
Se na do res co nhe çam de per to a im por tân cia des se
pro gra ma e para que o povo bra si le i ro pos sa ava li ar,
de ma ne i ra cla ra e ob je ti va, o que está acon te cen do.
O Pro de cer é um acor do de co o pe ra ção téc ni ca e
eco nô mi ca en tre o Go ver no ja po nês e o Go ver no bra-

si le i ro e é o de mais lon ga du ra ção da His tó ria do Mi-
nis té rio da Agri cul tu ra, exis tin do há 22 anos. É o úni co 
pro gra ma que tem tal du ra ção e por isso, se gu ra men -
te, tem uma im por tân cia re le van te. Nes se pe río do, o
Pro de cer di fun diu tec no lo gia agrí co la em sete Esta-
dos bra si le i ros – Mi nas Ge ra is, Go iás, Ba hia, Mato
Gros so do Sul, Mato Gros so, To can tins e Ma ra nhão.
Lem bro a V. Exªs que Mi nas Ge ra is teve a sua pri me i ra 
par ti ci pa ção nes se pro gra ma quan do era Mi nis tro o
Dr. Alis son Pa u li nel li, o au tor, o cri a dor, o ar ti cu la dor e
o ne go ci a dor do Pro de cer. De po is, ou tros Esta dos in-
cor po ra ram-se a esse pro gra ma de de sen vol vi men to
do cer ra do. 

Se hoje o Bra sil que bra re cor de a cada ano em
sua pro du ção agrí co la é, sem dú vi da, gra ças à tec no -
lo gia, gra ças ao de sem pe nho, à efi ciên cia, à pro du ti -
vi da de dos pro du to res do Pro de cer. Não cres ce mos
em área, abri mos áre as em re giões no vas, mas em
com pen sa ção ou tras são trans for ma das em pe cuá ria
ou de sa ti va das na ati vi da de agrí co la. Por isso os nú-
me ros são im pres si o nan tes: 334 mil hec ta res de cer-
ra dos fo ram des bra va dos e hoje são ex plo ra dos ex-
clu si va men te com agri cul tu ra. São da or dem de 570
mi lhões de dó la res os re cur sos re pas sa dos pelo Go-
ver no ja po nês. Em con tra par ti da, o que ob ser va mos
é que, a cada ano, ape nas nes sas ati vi da des, 20 bi-
lhões de dó la res são pro du zi dos no Pro de cer, pro gra -
ma que gera 20 mil em pre gos di re tos e 40 mil em pre -
gos in di re tos. Além dis so, o Pro de cer sim bo li za uma
co o pe ra ção res pe i to sa, que é re co nhe ci da de ma ne i -
ra cla ra e evi den te pelo Go ver no ja po nês. Por meio
des se pro gra ma, o Go ver no ja po nês e o bra si le i ro se
so mam, unem-se para ex plo rar os nos sos cer ra dos e
áre as con si de ra das, há mu i to tem po, im pro du ti vas,
im pro ce den tes e que, ago ra, pas sam a ter me lhor uti-
li za ção.

Com a im plan ta ção de cada um des ses 21 pro-
je tos, to dos fo ram be ne fi ci a dos. Nas re giões onde
eles fo ram im plan ta dos ob ser va-se uma mu dan ça de
ati tu de, de cul tu ra, de ação e de com por ta men to. O
de sen vol vi men to e a in fra-es tru tu ra che gam! Os equi-
pa men tos são mo der ni za dos, a mão-de-obra é qua li -
fi ca da e o pro du tor pas sa a ser en ca ra do de ma ne i ra
di fe ren te. Uma lo gís ti ca nova, em ter mos de trans por -
te, é im ple men ta da. Há uma ação, no sen ti do de bus-
car ener gia elé tri ca para ser co lo ca da nes sas áre as.
A edu ca ção che ga por via de con vê ni os com Esta dos
e Mu ni cí pi os. Enfim, um pro ces so novo é as sim im-
plan ta do.

Qu e ro aqui des ta car que, ao lon go dos úl ti mos
anos, se gu ra men te nos 30 úl ti mos, to dos os Mi nis tros 
da Agri cul tu ra se em pe nha ram para que o Pro de cer
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fos se man ti do, am pli a do e re ce bes se não ape nas re-
cur sos fi nan ce i ros, mas prin ci pal men te de sen vol vi -
men to tec no ló gi co. No Pro de cer, as mais va ri a das ati-
vi da des es tão sen do im ple men ta das. Essa, sim, é a
for ma cla ra do seu pro ces so de de sen vol vi men to.

Mas o que ob ser va mos de fato é que os re cur -
sos de ori gem ja po ne sa che gam ao Bra sil com ju ros
de 2,7% ao ano, e o Go ver no bra si le i ro re pas sa es ses 
re cur sos aos pro du to res, via ban cos es ta du a is ou fe-
de ra is. Entre tan to os re cur sos são re pas sa dos a ju ros 
exor bi tan tes, es pe ci al men te de acor do com o mo-
men to eco nô mi co que vi ve mos. Numa cer ta épo ca,
era a TR; em ou tro mo men to, TJLP; em ou tro, BTN e
as vá ri as si glas que fo ram im ple men ta das du ran te a
vi gên cia dos vá ri os pla nos eco nô mi cos. E sem pre
hou ve o acrés ci mo de ju ros sem pre de 9, 10, 12%.
Com isso, mu i tos pro je tos se tor na ram in vi a bi li za dos
pela fal ta de ren da do pro du tor, pela fal ta de opor tu ni -
da de de cum prir os seus com pro mis sos e pela de fa -
sa gem en tre os re cur sos que são dis po ni bi li za dos
para de ter mi na das ati vi da des, re cur sos es ses com
cus tos bem me no res do que os re cur sos do Pro de cer.

Um pro gra ma que ti nha, no pri me i ro mo men to, o
ob je ti vo de in cre men tar o pro ces so de de sen vol vi -
men to e que atin giu o seu ob je ti vo se vê, ago ra, to lhi -
do na pos si bi li da de de par ti ci pa ção. 

Para fi car re gis tra do nos Ana is des ta Casa, que-
ro des ta car que, no acor do in ter na ci o nal, o tema da
con di ção para o em prés ti mo fixa que os ju ros para o
pro gra ma do Pro de cer de ve ri am ser sem pre os me-
no res ju ros fi xa dos para a ati vi da de ru ral no Bra sil.

Le rei, na ín te gra, o que pre vê o acor do de em-
prés ti mo de 4 de mar ço de 1985, em seu Ca pí tu lo IV –
Ter mos e Con di ções Bá si cas dos Emprés ti mos e
Cré di tos do Pro gra ma Espe ci al.

Art. 9º – Item (2) Os ter mos e con di -
ções de qual quer em prés ti mo ou cré di to
con ce di do a qual quer par ti ci pan te do pro je to 
sob os ter mos do Pro gra ma Espe ci al, nos
ca sos em que em prés ti mos ou cré di tos
com pa rá ve is po de ri am ser ob ti dos atra vés
de ou tros pro gra mas de cré di to agrí co la
exis ten tes na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil, não se rão mais one ro sos para os par ti ci -
pan tes do pro je to do que os ter mos e con di -
ções mais fa vo rá ve is apli cá ve is aos em prés -
ti mos ou cré di tos com pa rá ve is dis po ní ve is a
ou tros to ma do res na Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, es pe ci al men te a aque les lo ca li za -
dos na Re gião dos Cer ra dos.

Vou além, Sr. Pre si den te. O Acor do de Pro je to
de 29 de mar ço de 1994, em seu Ca pí tu lo V – Ter mos
e Con di ções Bá si cas dos Emprés ti mos e Cré di tos
nos Ter mos do Pro gra ma Espe ci al, dis põe o se guin te, 
a par tir da as si na tu ra en tre Go ver no bra si le i ro e Go-
ver no ja po nês:

Art. 9º – Item (2) À luz da na tu re za ex-
pe ri men tal do pro je to pi lo to, bem como das
con di ções fi nan ce i ras dos em prés ti mos a
se rem con ce di dos pelo lado ja po nês, os ter-
mos e con di ções dos em prés ti mos e cré di to
pro por ci o na dos aos To ma do res Fi na is nos
ter mos do Pro gra ma Espe ci al se rão, quan-
do em prés ti mos ou cré di tos de na tu re za e va-
lor com pa rá ve is es ti ve rem dis po ní ve is atra vés 
de ou tros me ca nis mos equi va len tes de cré di -
to agrí co la exis ten tes na Re pú bli ca, mais fa-
vo rá ve is aos To ma do res Fi na is do que os de
qua is quer ou tros em prés ti mos ou cré di tos
com pa rá ve is dis po ní ve is ao To ma dor Fi nal na
Re pú bli ca, e par ti cu lar men te aos To ma do res
Fi na is da Re gião dos Cer ra dos.

Esse úl ti mo ca pí tu lo que li re fe re-se ao fi nan ci a -
men to do Pro de cer III, ins ta la do no Ma ra nhão e no
Esta do do To can tins. Lem bro ain da que te mos um
novo pro je to Pro de cer para ser ins ta la do no Bra sil.
Se rão mais US$350 mi lhões, es ten den do-se o pro-
gra ma para a Re gião Nor te do País.

Sr. Pre si den te, cha mo a aten ção para esse de-
se qui lí brio, pre vis to no con tra to Bra sil-Ja pão, em que
os ju ros para os pro du to res do Pro de cer, em ne nhu -
ma con di ção, po de ri am ser su pe ri o res aos co bra dos
no Bra sil em ou tros pro gra mas. E há uma dis tor ção
enor me, há um de se qui lí brio enor me.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen te
Se na dor Arlin do Por to, V. Exª per mi te-me um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Ouço-o
com pra zer, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen te 
Se na dor Arlin do Por to, gos ta ria de con gra tu lar-me
com V.Exª por enal te cer os pro gra mas de de sen vol vi -
men to do cer ra do em nos so País, me di an te essa co o -
pe ra ção nipo-bra si le i ra. V. Exª cha ma aten ção exa ta -
men te para o ful cro da ques tão: os re cur sos são re-
pas sa dos por ins ti tu i ções ja po ne sas a ju ros mo des -
tís si mos, até para vi a bi li zar os pro je tos; e aqui, não
sei por que mo ti vo, o pro du tor é pre ju di ca do pe los ju-
ros ”es cor chan tes“, que le vam à ina dim plên cia, pre-
sen te em to dos os pro je tos já ci ta dos por V. Exª. Nós
te mos ago ra uma oca sião sin gu lar de re sol ver essa
ques tão: por meio des sa Me di da Pro vi só ria nº 9, que
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está tran can do a pa u ta das vo ta ções do Se na do Fe-
de ral. E digo a V. Exª, que já foi Mi nis tro da Agri cul tu ra, 
de fen sor do agri cul tor bra si le i ro, um dos ho mens que
tra ba lhou para que pu dés se mos do ra van te co lher
sem pre sa fras re cor des: é ne ces sá rio en ten der mos
as ra zões dos pro du to res ru ra is bra si le i ros, so bre tu do 
do Pro de cer. Por tan to, emi nen te Se na dor, mais uma
vez, lou vo a ati tu de de V. Exª de com pa re cer à tri bu na
para de fen der os pro du to res do Pro de cer e para pro-
tes tar con tra a taxa ”es cor chan te“ de ju ros. Res sal to
tam bém que te mos a opor tu ni da de de con tem plar
não ape nas pou cos pro du to res ru ra is bra si le i ros, mas
to dos aque les in se ri dos no Pro de cer, como tam bém
os to ma do res de re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na -
is do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, to dos
ina dim plen tes. A agri cul tu ra bra si le i ra está vi ven do de
seus pró pri os es for ços. Cre io até que a ter ra é uma
es pé cie de dro ga: o ho mem vi cia-se pela ter ra. Ele
plan ta, co lhe bem, tem boa pro du ti vi da de, como está
acon te cen do com o Pro de cer, de po is tem pre ju í zos
enor mes, mas con ti nua plan tan do. Por tan to, a sor te
do Bra sil é esta: o ví cio do pro du tor pela ter ra. Por
isso, é lou vá vel a ati tu de de V. Exª de de fen der aque-
les pro du to res que es tão in se ri dos no Pro de cer  Pro-
gra ma de Co o pe ra ção Nipo-Bra si le i ra para o De sen -
vol vi men to dos Cer ra dos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra de -
ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

Enquan to V. Exª usa va da pa la vra, re cor da va-me
de quan do vi a ja mos jun tos, em vi si ta ao Pro je to Pe dro
Afon so, no Esta do do To can tins. V. Exª nos acom pa -
nhou, ao lado do Go ver na dor, no mo men to em que
eram des bra va dos aque les cer ra dos. Um ano mais tar-
de, lá es ti ve mos, ob ser van do o tra ba lho dos pro du to res
que ini ci a vam o plan tio e, al gum tem po de po is, re tor na -
mos para acom pa nhar a sua pri me i ra co lhe i ta.

O que ob ser vá va mos era que, che gan do o Pro-
de cer, che ga va a in fra-es tru tu ra, a tec no lo gia e a es-
pe ran ça. E hoje aque la é uma re gião com ple ta men te
di fe ren te, para onde se des lo ca ram pro du to res de ou-
tras re giões do País, com ex pe riên cia e com vi vên cia.
Esses pro du to res le va ram a opor tu ni da de de trans-
for mar aque la re gião num novo ce le i ro de pro du ção –
o que de fato ocor reu e con ti nu a rá ocor ren do.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, não dá para com pre en der o ob je ti vo do Go ver no
ao ex clu ir exa ta men te um pro gra ma ne go ci a do en tre
o Go ver no bra si le i ro e o ja po nês. Esse pro gra ma tem
uma gran de em pre sa es ta tal res pon sá vel pelo pro-
ces so de co lo ni za ção, a Cam po, pre si di da pelo Dr.
Emi li a no Bo te lho, ex tra or di ná rio em pre sá rio ru ral que
de di ca sua vida à em pre sa, cons ti tu í da de ca pi tal bra-

si le i ro e ja po nês e di ri gi da por ja po ne ses. E o que ob-
ser va mos? Sen do um pro gra ma de Go ver no, o aci o -
nis ta ma jo ri tá rio da Cam po é o pró prio Go ver no, por
meio do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, e, por isso, ex clu í -
ram os pro du to res des se pro gra ma. Nes sa me di da
pro vi só ria, os mu tuá ri os do Pro de cer não es tão in clu í -
dos. Alguns pou cos pro du to res fo ram ex clu í dos, o
que não é com pre en sí vel.

Este é o mo men to de cor ri gir mos essa dis tor ção,
já que in clu í ram os pro du to res cuja fon te de re cur sos
são os Fun dos Cons ti tu ci o na is. Não po de mos de i xar
para de po is. Espe ro que o Se nhor Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que, com sua sen si bi li da de, re co nhe ça a im por -
tân cia da agri cul tu ra, o úni co se tor não de fi ci tá rio da
eco no mia bra si le i ra, o úni co se tor da ba lan ça co mer ci al
que sem pre con se gue su pe rá vit, pois ex por ta mos mais
a cada ano. A im por ta ção man tém-se a mes ma, mas a
ex por ta ção dos pro du tos ru ra is cres ce. Sen do as sim, o
se tor deve ser va lo ri za do. Gran de par te des sa ex por ta -
ção é fru to da pro du ção de soja, con cen tra da hoje nas
Re giões Cen tro-Oes te e Nor te. Por isso, te mos que
ana li sar a ori gem para pas sar a res pe i tar os pro du to res.
Não está ha ven do res pe i to.

Qu e ro cha mar a aten ção e con cla mar os Se na -
do res para que ava li em, apro fun dem, dis cu tam, co-
nhe çam a re a li da de, es pe ci al men te dos Esta dos a
que me re fe ri: Mi nas Ge ra is, Go iás, Ba hia, Ma ra nhão, 
Mato Gros so, Mato Gros so do Sul e To can tins. É pre-
ci so que bus quem in for ma ções so bre o re sul ta do do
Pro de cer, para de po is de ci di rem so bre a nos sa mis-
são, que de ve rá ser uma ação fe de ra ti va, não uma
ação iso la da, que de fen da ape nas al guns pro du to res.

Cre io que deva pre va le cer a jus ti ça. Mais do que
isso, não po de mos tra tar os pro du to res de ma ne i ra di-
fe ren ci a da. Alguns con se guem re ne go ci ar os seus
dé bi tos em até 20 anos e ou tros não. Se o pro je to não
for para ser apro va do, que o Go ver no en tão nos dê
es cla re ci men tos, que os Lí de res do Go ver no nos con-
ven ça, a to dos nós, por que es ses pro du to res fo ram
ex clu í dos do pro je to, e en tão, sen do con vin cen tes,
ha ve re mos de apro vá-lo e a so ci e da de bra si le i ra to-
ma rá co nhe ci men to do que de fato está acon te cen do.
Ape nas cla mo por jus ti ça.

De se jo pres tar um de po i men to de re co nhe ci men -
to da im por tân cia do Pro de cer e da im por tan te re la ção
que deve exis tir en tre Go ver no bra si le i ro e Go ver no ja-
po nês. Em as sim fa zen do, con ti nu a re mos que bran do
re cor de de pro du ção, e es ta re mos, prin ci pal men te,
dan do con di ções aos pro du to res de per ma ne ce rem no
cam po, usan do tec no lo gia, bus can do au men tar a pro-
du ti vi da de e ge ran do em pre go para o Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por-
to, 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. 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 Ge ral do Cân di do, do PT do Rio de Ja ne i ro

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta-
do do Rio de Ja ne i ro con ti nua na sua luta con tra a
den gue. A cada dia que pas sa au men ta o nú me ro de
mor tes pro vo ca das pela cha ma da den gue he mor rá gi -
ca; já são mais de 32 ca sos e a epi de mia vai se alas-
tran do no dia a dia.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re la tar um fato
mu i to im por tan te, por que en vol ve um mem bro des ta
Casa, o Se na dor e ex-Mi nis tro da Sa ú de José Ser ra.
Em 1999, os fun ci o ná ri os cha ma dos de mata-mos-
qui tos – são guar das-en dê mi cos – fo ram de mi ti dos,
de po is, eles ga nha ram uma ação ju di ci al para re in te -
grá-los, mas o Mi nis té rio da Sa ú de não aca tou a de ci -
são da Jus ti ça e não os re in te grou. Essa é uma das
ca u sas da drás ti ca si tu a ção da sa ú de que ora vi ve -
mos no Rio de Ja ne i ro. Eles ga nha ram a ação ju di ci al
no va men te. O Mi nis té rio não aca tou a de ci são do
STJ. Pela ter ce i ra vez, eles ga nha ram a re in te gra ção
e não fo ram re in te gra dos.

O Se na dor José Ser ra sem pre se ne gou a re ce -
bê-los. Na se ma na pas sa da, S. Exª foi ao Rio de Ja ne -
i ro para uma re u nião na Fun da ção Oswal do Cruz
para de ba ter a ques tão da epi de mia de den gue. Os
ex-guar das-en dê mi cos, os mata-mos qui tos o cer ca -
ram para ten tar fa lar com S. Exª. Como não ha via ou-
tra sa í da, pois es ta va cer ca do pe los ma ni fes tan tes, S.
Exª con ver sou e dis se que não ha via sido ele que
man dou de mi tir os tra ba lha do res, que ele re co nhe cia
que a de ci são foi er ra da e ia pe dir ao Mi nis té rio para
re in te grá-los, mas S. Exª dis se isso ape nas para se li-
vrar dos ma ni fes tan tes.

De po is, os com pa nhe i ros vi e ram ao Se na do
para ten tar fa lar com S. Exª, que não os re ce beu. Eu,
in clu si ve, fiz uma so li ci ta ção ao Se na dor, Co le ga da
Casa, para que me re ce bes se jun to com os tra ba lha -
do res. S. Exª não fez isso. Essa é uma ati tu de de ir res -
pon sa bi li da de do Se na dor José Ser ra por que, na ver-
da de, é a pri me i ra vez que um Se na dor se nega a re-
ce ber um Co le ga da Casa. S. Exª, en tão, se jul ga uma
pes soa mu i to im por tan te, aci ma de to dos. S. Exª se
jul ga o Se na dor mais im por tan te des te País. Isso para

nós é iné di to nes ta Casa: que um Co le ga se ne gue a
re ce ber o ou tro. Os Se na do res Anto nio Car los Ma ga -
lhães e Ra mez Te bet sem pre re ce be ram os Se na do -
res, e o Se na dor José Ser ra che ga a esse pon to. Isso
de mons tra uma fal ta de res pe i to para com os Co le gas 
da Insti tu i ção à qual per ten ce mos. 

Por isso, o mo vi men to con ti nua com ba ten do o
can di da to. No Rio de Ja ne i ro S. Exª é co nhe ci do pela
po pu la ção e pe los com pa nhe i ros mata-mos qui tos
como o can di da to ”pre si den gue“.

Acho que só de ve mos res pe i tar aque las pes so -
as que nos res pe i tam. As pes so as que não têm co-
nos co res pe i to e con si de ra ção, tra ta rei igual men te
des sa for ma, por que isso é um ato de des res pe i to
com um Co le ga da Insti tu i ção.

Qu e ro abor dar ou tros as sun tos tam bém do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, em re la ção à ener gia elé tri -
ca. Re sul ta do das pri va ti za ções – no Rio de Ja ne i ro,
as sim como em todo o Bra sil – das em pre sas de ener-
gia elé tri ca, de trans por te pú bli co, as sim como o me-
trô, as bar cas que fa zem a tra ves sia Rio-Ni te rói e a
Com pa nhia Elé tri ca do Rio de Ja ne i ro – CERJ tam-
bém fo ram pri va ti za dos. A ma i o ria das em pre sas do
Esta do fo ram to das pri va ti za das nes se pa co te dos
go ver nos que apli ca ram ri go ro sa men te o pla no ne o li -
be ral ca pi ta ne a do pelo FMI.

Os Esta dos, como a Na ção como um todo, per-
de ram – nós per de mos – um pa tri mô nio va li o so com
as pri va ti za ções. Estou fa lan do do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, por que nós so fre mos com a ques tão das pri-
va ti za ções. O me trô, ape sar de pri va ti za do, não me-
lho rou a qua li da de do trans por te. A po pu la ção con ti -
nua re cla man do da su per lo ta ção, de que não há
ar–con di ci o na do nos va gões, exis te um es pa ço mu i to
gran de en tre uma com po si ção e ou tra. Ou seja, há um
atro pe lo ge ral, to tal, para a po pu la ção que usa o sis-
te ma me tro viá rio e que re cla ma va dele an tes da sua
pri va ti za ção; po rém, de po is de pri va ti za do, o sis te ma
me tro viá rio pi o rou mais ain da.

Com as bar cas que fa zem a tra ves sia Rio-Ni te -
rói acon te ce a mes ma co i sa. Essas em pre sas tipo as
bar cas ou a Light, por exem plo, an tes eram pri va das e
de po is fo ram es ta ti za das; o Esta do as ab sor veu.
Estou lem bra do de que an ti ga men te exis tia, no Rio de
Ja ne i ro, uma mú si ca, uma mar chi nha que di zia as-
sim: ”Rio de Ja ne i ro é ci da de que nos se duz. De dia
fal ta água, de no i te fal ta luz.“

A Light era uma em pre sa ca na den se. De po is, o
Esta do a as su miu e mo der ni zou e in ves tiu no sis te -
ma, ex pan diu-o e pas sou a for ne cer ener gia elé tri ca
para a po pu la ção de for ma di fe ren ci a da, ou seja, de
boa qua li da de. Era um sis te ma que fun ci o na va, pois
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me lho rou mu i to o aten di men to à po pu la ção. To da via,
de po is que a em pre sa se ex pan diu e se mo der ni zou,
o Go ver no a pri va ti zou, isso há qua tro anos.

As bar cas de Ni te rói, co nhe ci das tam bém por
Can ta re i ras, apre sen ta vam um pro ble ma de fun ci o -
na men to, em bo ra fos sem ad mi nis tra das por uma em-
pre sa pri va da. Ha via mu i to atra so e aci den tes. Uma
ou tra mú si ca di zia: ”No Can ta re i ra tem de apren der a
na dar. No Can ta re i ra não que ro me afo gar“. A po pu la -
ção com pu nha uma mú si ca ir re ve ren te, no seu es ti lo
brin ca lhão, por ca u sa dos ser vi ços pú bli cos que fun-
ci o na vam de for ma pre cá ria. A po pu la ção so fria mu i to 
com esse tipo de ser vi ço que lhe era pres ta do. E es-
sas em pre sas, quan do fo ram pri va ti za das, me lho ra -
ram. As bar cas fi ca ram em me lho res con di ções. Pos-
te ri or men te, fo ram es ta ti za das e, no va men te pri va ti -
za das, vol ta ram à si tu a ção an te ri or à da an ti ga Can ta -
re i ra. Essas são as ma ze las do sis te ma pri va ti za do
pelo Go ver no do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O jor nal O Dia pas sou a pu bli car uma sé rie de
re por ta gens, cada uma de las dan do en fo que a um
ramo de em pre sa pri va ti za da, abor dan do um de ta lhe
mu i to im por tan te so bre essa ques tão. Uma de nún cia
re le van te que o jor nal tem fe i to so bre a qua li da de dos
ser vi ços que o povo do Rio de Ja ne i ro está re ce ben do 
das em pre sas pri va ti za das.

Em re la ção à Light, o jor nal O Dia pu bli cou uma
re por ta gem. Pas so a ler a par te do meu pro nun ci a -
men to que con tém o tre cho.

O jor nal O Dia trou xe uma ma té ria ilu mi na da so-
bre os nú me ros do au men to das ta ri fas da Light, em-
pre sa que for ne ce 75% da ener gia elé tri ca con su mi da 
em meu Esta do, o Rio de Ja ne i ro, com uma con ces -
são que abran ge 31 Mu ni cí pi os, in clu in do a Ca pi tal.
Só os es tran ge i ros ga nham com a Light, diz o tí tu lo 
da ma té ria que ex pli ca como, ape sar de sub sí di os go-
ver na men ta is e re a jus tes exor bi tan tes, a Light con ti -
nua au men tan do uma dí vi da mons tru o sa e, o que é
pior, com as pró pri as em pre sas que a com pra ram du-
ran te a pri va ti za ção.

O con su mi dor bra si le i ro já está acos tu ma do a
ver dis tor ções des te tipo. O Go ver no diz que não há
in fla ção, mas con ce de au men tos de ta ri fas para ser vi -
ços pú bli cos su pe ri o res até mes mo aos nú me ros que
ten ta es con der. Des de 1995, ano an te ri or à pri va ti za -
ção da Light, a in fla ção, me di da pelo Índi ce Na ci o nal
de Pre ços ao Con su mi dor Ampli a do – IPCA  fi cou em
112,5%, en quan to o re a jus te de ta ri fas re si den ci a is
acu mu la ram mais de 210% no mes mo pe río do.

Nos so País pode es tar acos tu ma do com esse
des res pe i to, mas o que está acon te cen do é pior. Mes-

mo com os úl ti mos re a jus tes, as con tas da em pre sa
fe cha ram com R$2,177 bi lhões no ver me lho, em
gran de par te de vi do a en car gos de dí vi das. Isso quer
di zer que re cur sos que de ve ri am ser in ves ti dos es tão
san gran do para es ses pa ga men tos, o que gera uma
si tu a ção gra ve. Nos úl ti mos dois anos, a ge ra ção de
ener gia no Esta do do Rio de Ja ne i ro cres ceu so men -
te 0,92%, mas a ener gia fi cou 17% mais cara.

Para ver mos o ta ma nho do rom bo nas con tas a
ONG Ilu mi na, li ga da a pes qui sa do res do se tor ener gé ti -
co, cal cu la que a Light es te ja com pran do o Me ga watts
por R$40,00 e dis tri bu in do-o por R$250,00. Per gun to:
Onde vai pa rar essa di fe ren ça? A dí vi da da Light soma
hoje R$7,7 bi lhões se gun do da dos apu ra dos pelo jor nal 
O Dia; R$ 4,9 bi lhões são de vi dos aos que se cha ma de
”par tes re la ci o na das“, ou seja, as em pre sas que com-
pra ram a Light quan do hou ve a pri va ti za ção.

Du ran te o tem po do Apa gão, por exem plo, a Ele-
tre ci té de Fran ce ”em pres tou“ R$470 mi lhões para
que a Light in ves tis se na Usi na Ter mo e lé tri ca do Nor-
te Flu mi nen se. Essa dí vi da, em dó la res tem ju ros de
11% ao ano, que são re me ti dos jun ta men te com as
amor ti za ções para a EDF. São ju ros con si de ra dos al-
tos para tran sa ções in ter na ci o na is, prin ci pal men te
em se tra tan do de em pre sas co li ga das. Se isso não é
uma re mes sa de ca pi tal para o ex te ri or, o que será?

Na ver da de, essa dis tor ção ocor re por que em-
pre sas como a EdF não en ca ram o di nhe i ro em pre ga -
do no mer ca do ener gé ti co bra si le i ro como um in ves ti -
men to, e sim como um em prés ti mo. Des sa for ma, em-
pre sas como a Light vão san grar dó la res para o ex te -
ri or, en quan to o in ves ti men to no País é mí ni mo e não
sal va dor como quer o Go ver no.

Mes mo com os au men tos re pe ti dos na ener gia,
as em pre sas do se tor que rem mais. O BNDES vai fi nan -
ci ar R$7,3 bi lhões para dis tri bu i do ras e ge ra do ras de
ener gia, como for ma de com pen sá-las pelo ra ci o na -
men to. Espe ci a lis tas têm aler ta do para o fato de que o
se tor, que já tra ba lha numa es pé cie de mo no pó lio fis ca -
li za do, quer ago ra cri ar um ca pi ta lis mo sem ris cos, em
que qual quer per da pre ci sa ser sub si di a da ou por au-
men tos ou por fi nan ci a men tos do Go ver no bra si le i ro.

Ocor re po rém que as ta ri fas pra ti ca das pela
Light, por exem plo, já es tão en tre as mais ca ras do
mun do. Por isso, a mar gem para ca pi ta li zar as em pre -
sas au men tan do ta ri fas está se es go tan do, por que os
pre ços cres ce ram cons tan te men te des de a pri va ti za -
ção. A Light co bra dos con su mi do res que têm gas tos
aci ma de 300 qui lo watts por hora cer ca de 34 cen ta -
vos por qui lo watt, o que si tua os pre ços pra ti ca dos
pela em pre sa en tre os mais ca ros do mun do, jun to
com pa í ses como Fran ça, Ho lan da e Ale ma nha– no-
tem: to dos de Pri me i ro Mun do.

02294 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 2002338    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A ener gia elé tri ca é um dos fa to res mais es tra té -
gi cos para o cres ci men to de um País. Um co lap so
como o que ocor reu em 2001 es ta va pre vis to pela Co-
mis são de Aná li se do Sis te ma Hi dro tér mi co de Ener-
gia Elé tri ca, cri a da pelo pró prio Go ver no e, em seus
re la tó ri os, a Co mis são apon ta va a omis são de ge ra -
do ras e dis tri bu i do ras no que diz res pe i to à ex pan são
da ofer ta de ener gia, mas nada ocor reu na que la épo-
ca, e não ve mos ma i or pla ne ja men to hoje.

Bas ta fa zer a con ta. Des de no vem bro, o con su -
mi dor da Light pas sou a ar car com um acrés ci mo de
20,59% em suas con tas. Em de zem bro, fo ram mais
2,9% para aju dar no fi nan ci a men to do BNDES; afi nal,
a ló gi ca é a de que o con su mi dor tem de pa gar pe los
pre ju í zos, mes mo os de ”in ves ti do res es tran ge i ros“.
Para pi o rar a si tu a ção, o Go ver no de i xou pas sar mais
um re a jus te ago ra em mar ço: 2% para a cri a ção de
um fun do an ti a pa gão.

O mes mo con su mi dor deve pa gar an te ci pa da -
men te pelo alu guel de ener gia re ser va, que virá com
usi nas mó ve is a di e sel tra zi das da Espa nha, fato que
tem pre o cu pa do ana lis tas do se tor elé tri co. Os gas tos 
po dem che gar a R$51 mi lhões nos três anos de con-
tra to com os seis gru pos ge ra do res que já es tão no
Bra sil. Mas, como as chu vas en che ram os re ser va tó -
ri os, tal vez es ses gru pos fi quem to tal men te sem uso.

E qual tem sido o pa pel da Ane el? O de trans mi tir
as pres sões de ge ra do ras e dis tri bu i do ras, per mi tin do
au men tos e não es ti mu lan do a con cor rên cia. A exem plo 
do que tem fe i to a Ana tel, a Agên cia Na ci o nal de Ener-
gia Elé tri ca de ve ria co i bir es sas prá ti cas abu si vas e fa-
vo re cer a que da dos pre ços das ta ri fas. Afi nal, não era
essa a pro mes sa das pri va ti za ções? Mais in ves ti men -
tos, con cor rên cia e me lho ri as para os usuá ri os?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en quan to o
Go ver no co me mo ra o fim do ra ci o na men to e do apa-
gão, não va mos es que cer os pro ble mas que le va ram à
cri se. Enquan to o Go ver no fes te ja seu pró prio fra cas so,
va mos pen sar al ter na ti vas para o mo de lo ins ta la do, que
fa vo re ceu o co lap so e não está in te res sa do em in ves tir
no País. Tra ta-se de um sis te ma que fa vo re ce as em pre -
sas, o ca pi tal es tran ge i ro, em de tri men to do con su mi -
dor, do povo bra si le i ro, que paga pe los er ros.

De ve mos co brar ma i or con tro le do Esta do so bre 
o se tor ener gé ti co, por ser um ser vi ço pú bli co e uma
área es tra té gi ca que pre ci sa de pla ne ja men to, fun ção 
que o se tor pri va do não exer ce se não vi san do lu cros
ma i o res e mais fá ce is.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, 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.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo, que fa-
la rá como Lí der.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
não pude ou vir in te gral men te o dis cur so do Se na dor
Ge ral do Cân di do, mas es pe ro es tar equi vo ca do em
re la ção a um tre cho. Enten di que S. Exª co mu ni cou
que pro cu rou o Se na dor José Ser ra, que não te ria de-
se ja do re ce bê-lo.

Se re al men te ocor reu esse fato, faço des de já
uma co mu ni ca ção à Casa. Qu an do essa in for ma ção
me foi dada, Se na dor Ge ral do Cân di do, fi quei mu i to
pre o cu pa do, por que sou seu co le ga no Se na do e,
ape sar de es tar mos mi li tan do po li ti ca men te em cam-
pos opos tos, sou tes te mu nha da se ri e da de e do sen-
so de res pon sa bi li da de com que V. Exª de sem pe nha
o seu man da to, de di can do ab so lu ta fi de li da de à sua
his tó ria pes so al e aos seus com pro mis sos com o Par-
ti do dos Tra ba lha do res, de que V. Exª é um dos re pre -
sen tan tes nes ta Casa.

Te nho por V. Exª um enor me res pe i to jun ta men -
te com os mem bros des ta Casa e, evi den te men te, V.
Exª fez por me re cê-lo. Di an te des sa in for ma ção que
me foi tra zi da, ime di a ta men te pro cu rei lo ca li zar o Se-
na dor José Ser ra e pedi-lhe es cla re ci men tos so bre o
que ha via ocor ri do. E S. Exª re a giu com a mais ab so -
lu ta sur pre sa, di zen do a mim so bre V. Exª o que aca-
bo de di zer-lhe: que tem por V. Exª pro fun do res pe i to
não ape nas pelo fato de ser V. Exª um Se na dor da Re-
pú bli ca, mas por ser um Par la men tar que se tem por-
ta do com gran de dig ni da de nes ta Casa. Em ne nhu ma 
hi pó te se, o Se na dor José Ser ra de i xa ria de re ce ber
um co le ga que o pro cu ras se em seu ga bi ne te ou fora
dele – hoje, como Se na dor, e an tes, como Mi nis tro de
Esta do.

Entre tan to, de se jo que V. Exª sa i ba – e digo em
nome do Se na dor José Ser ra – que S. Exª des co nhe -
ce que V. Exª o te nha pro cu ra do como Mi nis tro ou
como Se na dor, no Mi nis té rio da Sa ú de ou em seu ga-
bi ne te, em ne nhum mo men to. Se, por qual quer ra zão, 
ti ver che ga do ao seu co nhe ci men to que S. Exª se ne-
ga ra a re ce ber-lhe, terá sido uma ini ci a ti va da pes soa
com quem V. Exª fa lou. A sua pre sen ça no ga bi ne te
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dele ou o seu con ta to não foi in for ma do ao Se na dor
José Ser ra.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se-
na dor Ge ral do Melo, Per mi te-me V. Exª um apar te? 

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Ouço V. Exª com pra zer se a Mesa me per mi tir.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – É im-
por tan te a mi nha in ter ven ção, Se na dor Ge ral do Melo.
V. Exª tem todo o di re i to de ex por suas pre o cu pa ções
até por que o Se na dor José Ser ra é de seu Par ti do,
seu co le ga de Ban ca da e seu can di da to à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca. Eu não fa ria nun ca uma de nún cia
de fa tos não ver da de i ros. A che fe de meu ga bi ne te
aca bou de me te le fo nar e dis se-me que en trou em
con ta to, no Ga bi ne te do Se na dor José Ser ra, com
uma fun ci o ná ria cha ma da Edi te, res pon sá vel pela
agen da do Se na dor José Ser ra, a quem so li ci tou que
fos se agen da da a re u nião com o Se na dor José Ser ra. 
Não hou ve uma pos te ri or res pos ta. Vol tei a in sis tir
com a che fe de meu ga bi ne te e dis se-lhe: ”D. Zuzu, li-
gue de novo para o Ga bi ne te do Se na dor José Ser ra
para sa ber se S. Exª vai re ce ber-nos ou não“. A ”agen-
de i ra“ dis se que S. Exª não po dia e que o Se na dor já
ha via vi a ja do para São Pa u lo. Qu e ro di zer que foi fe i ta 
uma so li ci ta ção e, dois dias de po is, S. Exª vi a jou para
São Pa u lo. Con si de ro essa ati tu de um ab sur do, uma
fal ta de res pe i to com um co le ga da Casa. Isso foi o
que fa lei da tri bu na. O Se na dor José Ser ra que re sol -
va a ques tão com a sua as ses so ria, com a sua pes-
soa ”agen de i ra“ ou com o seu che fe de ga bi ne te. Que
eu sa i ba, isso nun ca acon te ceu no Se na do e, mes mo
os Se na do res con si de ra dos os mais im por tan tes da
Casa, como o Pre si den te do Se na do, sem pre re ce be -
ram os Srs. Se na do res. Isso nun ca ocor reu. La men to
e até re pu dio esse tipo de ati tu de, que um Se na dor,
co le ga de Casa, da mes ma ins ti tu i ção, não te nha
dado a mí ni ma im por tân cia a seu pe di do. Con si de ro
isso uma ati tu de mu i to sé ria.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
V. Exª tem toda ra zão, Se na dor Ge ral do Cân di do.
Digo-lhe, em nome do Se na dor José Ser ra, que S.
Exª tam bém lhe dá ra zão.

Eu pe di ria ape nas que não de bi tas se ao Se na -
dor José Ser ra uma ati tu de que de fato não to mou.
Ser cri ti ca do pelo que S. Exª faz to dos nós po de mos e
de ve mos ser, mas não pe las que não fez.

Ace i to in te i ra men te a sua in for ma ção como ver-
da de i ra. Não es tou ab so lu ta men te di zen do que V. Exª
te nha fal se a do a ver da de por que isso, de ma ne i ra al-
gu ma, ca rac te ri za a sua con du ta. V. Exª é um ho mem
sé rio, que não iria à tri bu na do Se na do para nar rar um
epi só dio que não ocor reu. 

O que es tou di zen do é que o Se na dor José Ser-
ra não to mou co nhe ci men to da so li ci ta ção de V. Exª e,
se ti ves se to ma do, a de ci são te ria sido a de re ce bê-lo
na hora em que de se jas se ser re ce bi do e, por isto,
afir mo ago ra que, di an te do fato que nar ra – o Se na -
dor José Ser ra não está em Bra sí lia nes te mo men to,
mas es ta rá na pró xi ma se ma na – S. Exª se en con tra -
rá com V. Exª, no ga bi ne te dele ou no de V. Exª, no
mo men to que as sim de se jar.

Eu que ria pres tar esse es cla re ci men to para evi-
tar que um in ci den te de plo rá vel como esse – pelo
qual eu, em nome dele, peço des cul pas a V. Exª –
con tri bua para for mar do Se na dor José Ser ra uma
ima gem ina de qua da. Às ve zes, por con ta des ses fa-
tos, Se na dor Ge ral do Cân di do, for mam-se im pres -
sões como aque la a que o pró prio Se na dor José Ser-
ra se re fe riu em um dis cur so; ou seja, ao fato de que
se diz que S. Exª é uma pes soa an ti pá ti ca. S. Exª,
além de di zer que não pen sa as sim, nem sua fi lha o
con si de ra an ti pá ti co, tam bém dis se que, de cer ta for-
ma, é po si ti vo que a crí ti ca que se faça a al guém que
está na vida pú bli ca des de a ju ven tu de, foi lí der es tu -
dan til, pre si den te da UNE, exi la do, De pu ta do Fe de ral
cons ti tu in te, Se cre tá rio de Pla ne ja men to do Go ver na -
dor Fran co Mon to ro, Se na dor da Re pú bli ca, Mi nis tro
do Pla ne ja men to, Mi nis tro da Sa ú de, seja no sen ti do
de ta chá-la como uma pes soa an ti pá ti ca. Fe liz men te
nin guém diz que S. Exª é la drão, nem cor rup to, nem
de so nes to, nem in com pe ten te. 

Agra de ço a V. Exª. Des de já, an te ci po meus
agra de ci men tos pela com pre en são que, te nho cer te -
za, V. Exª terá. Re i te ro o pe di do de des cul pas em
nome do Se na dor José Ser ra.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se-
na dor Ge ral do Melo,...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Ge ral do Cân di do, gos ta ria ape nas de di zer a
V. Exª que, na con di ção de apar te an te, de acor do com
o Re gi men to Inter no, V. Exª deve fa lar sen ta do a fim
de que se pos sa dis tin guir quem está com a pa la vra.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Agra-
de ço a ad ver tên cia da Mesa. Gos ta ria ape nas de di-
zer ao Se na dor Ge ral do Melo que aqui no Se na do Fe-
de ral, V. Exª sabe dis so, as pes so as que tra ba lham
nos ga bi ne tes sa bem como fun ci o na a Casa. A fal ta
de cu i da do nes se tipo de re la ci o na men to é algo mu i to 
sé rio. Pes so al men te, es tra nhei o fato. Por essa ra zão,
fui à tri bu na e apro ve i tei para fa zer de pú bli co a de-
nún cia pela gra vi da de que para mim re pre sen ta. De
cer ta for ma, isso cons ti tui uma afron ta, uma fal ta de
res pe i to. É bom que isso sir va como ad ver tên cia para
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a as ses so ria do Se na dor José Ser ra. Escla re ço que
não fa lei em ple ná rio que S. Exª se ria nada do que foi
dito por V. Exª, mas ape nas que S. Exª não teve o de-
vi do res pe i to a um co le ga da Casa, o que vol to a afir-
mar. Se foi por fa lha da as ses so ria, que o Se na dor
pro cu re cor ri gir, con ver sar com os seus as ses so res,
para que o fato não se re pi ta. To dos ori en ta mos os
ser vi do res que tra ba lham co nos co e os as ses so res
para que não fal tem nun ca com o aten di men to aos
Se na do res. É pra xe, to dos sa bem dis so. Então, é es-
tra nho que isso ve nha a acon te cer. Mas, de qual quer
ma ne i ra, es pe ro que o epi só dio não vol te a se re pe tir
co mi go ou com qual quer co le ga da Casa. Obri ga do.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Pen so que V. Exª está dan do uma con tri bu i ção que,
sem dú vi da, o Se na dor José Ser ra apre ci a rá. Não
pre ten do me en vol ver nas de ci sões de S. Exª so bre a
for ma de co man dar o seu pró prio ga bi ne te, ape nas
eu que ro in sis tir num pon to: V. Exª re pe tiu ago ra que
foi uma de sa ten ção do Se na dor José Ser ra. O Se na -
dor José Ser ra não pode ter sido de sa ten ci o so pelo
sim ples fato de não ter co nhe ci men to. Assim como
res pe i to a pa la vra de V. Exª e te nho cer te za de que V.
Exª não veio à tri bu na do Se na do nar rar uma in ver da -
de, te nho ab so lu ta cer te za de que V. Exª tam bém res-
pe i ta a mi nha pa la vra e a pa la vra do Se na dor José
Ser ra. Estou afir man do que o Se na dor José Ser ra
não to mou co nhe ci men to, não ten do sido, por tan to,
de sa ten ci o so; só se ria se ti ves se to ma do co nhe ci -
men to. Em nome de S. Exª, já que o ga bi ne te dele é
que te ria sido de sa ten ci o so, peço, e es pe ro que as
ace i te, des cul pas. Tam bém em seu nome, que ro di zer 
que, no mo men to em que V. Exª de se jar, no ga bi ne te
dele ou no de V. Exª, o Se na dor José Ser ra es ta rá
pron to a con ver sar com V. Exª, por quem tem enor me
res pe i to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor La u ro Cam pos, por per mu ta com o Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/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 gos ta ria de
con sig nar que tam bém o Se na dor Car los Pa tro cí nio
teve a gen ti le za de me ce der a vez. Estou fa lan do isso
por que S. Exª dis se que tal vez re tor ne à Casa, e as-
sim po de rá fa zer uso da pa la vra. Agra de ço a am bos
que me ce de ram a sua or dem de ins cri ção.

Em se gui da, ten ta rei de sen vol ver al guns te mas
que mu i to me pre o cu pam nes ta con jun tu ra na ci o nal e
in ter na ci o nal.

Re al men te, che ga mos a um beco sem sa í da.
Não te nho dú vi da ne nhu ma de que, ain da que Sua
Ma jes ta de o Pre si den te da Re pú bli ca não pas sas se
gran de par te do seu man da to no ar, en tre uma co-
men da e o re ce bi men to de um ho no ris ca u sa; ain da
que Sua Exce lên cia es ti ves se pre o cu pa do com o Bra-
sil; ain da que es ti ves se tra ba lhan do para su pe rar os
pro ble mas que, em gran de par te, cri ou em seu pri me -
i ro man da to e, o res tan te, em seu se gun do man da to,
di fi cil men te – eu sei – Sua Exce lên cia con se gui ria su-
pe rar – não en ga nar, não ma qui ar, o que é fá cil –, mas
su pe rar no sen ti do he ge li a no e di a lé ti co, cujo sig ni fi -
ca do Sua Exce lên cia co nhe ce.

O que me pa re ce é que a his tó ria está se re pe -
tin do, e se re pe tin do como far sa. Não te nho dú vi da de
que aqui lo com que so nha ram os fi ló so fos da Re vo lu -
ção Fran ce sa e os fe de ra lis tas na guer ra pela Inde-
pen dên cia dos Esta dos Uni dos foi mas sa cra do por
um pro ces so dis tor ci do, con ta mi na do, des de a sua
ori gem, por re la ções mais fun da men ta is do que su pe -
res tru tu ra is, que as re vo lu ções e os gol pes ten tam
atin gir e mo di fi car.

Pa re ce-me que, em gran de par te, as sis ti mos
hoje a uma re vo lu ção que se agra va a cada mo men to, 
a um pro ces so em que as con tra di ções não re sol vi -
das vão exi gin do cada vez mais para con ter o de sem -
pre go, o aban do no, as per das e de ses tru tu ra ções de
uma so ci e da de que se or ga ni za va de mo cra ti ca men te 
para con quis tar o seu es pa ço. Tudo isso foi sen do
des tru í do.

Nes se sen ti do, o Go ver no do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so é uma re pe ti ção con cen tra da em
ape nas sete lon gos anos, nos qua is fo ram des tru í dos
os di re i tos dos tra ba lha do res bra si le i ros, a or ga ni za ção
da so ci e da de, o di re i to à sin di ca li za ção, o di re i to de go-
zar a apo sen ta do ria, in tro du zi do a du ras pe nas na le gis -
la ção ame ri ca na por Frank lin De la no Ro o se velt.

Na oca sião, a jor na da de tra ba lho era de 40 ho-
ras. Con tra Ro o se velt er gue ram-se as for ças re a ci o -
ná ri as ame ri ca nas. No en tan to, ele con se guiu in tro -
du zir a apo sen ta do ria na que la oca sião.

No Bra sil, na que le tem po, co e tâ neo ao Go ver no 
de Ro o se velt, en con tra mos a fi gu ra de Ge tú lio, con-
tro ver sa, sim, mas que eu, pelo me nos, cada vez
mais, re co nhe ço como a mais im por tan te para as
con quis tas dos tra ba lha do res. A CLT, uma de las, e o
sa lá rio mí ni mo fo ram com ple ta men te des tru í dos, jun-
ta men te com vá ri as ou tras con quis tas fe i tas não ape-
nas du ran te, mas após o Go ver no de Ge tú lio Var gas.

Ago ra se diz que aqui lo era po pu lis mo e que rem 
tro cá-lo por um ge no cí dio, por um ”eco no mi cí dio“. Um
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país que per mi te uma que da do ren di men to de 8,9%,
ren di men to que bate re cor de no real: ”Pes qui sa pon ta 
a pon ta do Ipea ava lia em de ta lhes a per da do po der
aqui si ti vo do tra ba lha dor nos anos do Pla no Real“.

Não min tam! É o Ipea que está di zen do! Não ve-
nham com con ver sa fi a da! Con ver sa fi a da e men ti ra
não en chem bar ri ga; pelo con trá rio, es va zi am pa ne -
las que, um dia, hão de soar e fa lar a lin gua gem do
povo. Hoje, como na Argen ti na, o Bra sil tam bém vai
fa lar por meio das pa ne las. Foi isso que fiz há cer ca
de 30 anos, no tem po da di ta du ra, quan do saía ba ten -
do pa ne la à no i te, às es con di das, com medo da re-
pres são. É mu i to sa lu tar ba ter pa ne las quan do não se
pode, ob vi a men te, ba ter no ob je to di re to de nos sas
an gús ti as e de ses pe ros.

De acor do com o Ipea, ins ti tu to de pes qui sa do
Go ver no, não hou ve au men to, van ta gens, con quis tas
dos tra ba lha do res; pelo con trá rio, hou ve que da. Esse
ren di men to cai 8,9% e bate re cor de no real. O Pre si -
den te, que pa re ce usar len te de con ta to azul para en-
xer gar um mun do que ape nas Sua Exce lên cia vê, não
con se gue com pre en der tam bém que sa lá ri os caem
mais em ci da des me no res. A ren da mé dia de em pre -
ga do re gis tra do ba i xou 1,1% nas gran des ca pi ta is no
País. A que da foi de 3,9%, se gun do o IBGE.

De que da em que da, a ”ma te má gi ca“ do Go ver -
no trans for ma as per das dos tra ba lha do res. Ago ra es-
tão des res pe i tan do tam bém aqui lo que foi pro pos to
por Ro ber to Cam pos, quan do era Mi nis tro: aca bar
com os fe ri a dos e com o do min go. Tam bém os fe ri a -
dos e os do min gos es tão sen do con ver ti dos em dias
sa gra dos para o ca pi tal, onde os tra ba lha do res bra si -
le i ros têm de tra ba lhar para que lu cre e se re ju bi le o
ca pi tal.

Então, para que o côn ju ge pas sar al guns dias
acom pa nhan do, por oca sião da ma ter ni da de, a sua
com pa nhe i ra? Isso é luxo, pen sam aque les que só
têm olhos – e usam len tes de con ta to azu is – para as
agru ras ex ter nas, os pro ble mas ex ter nos.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, há
pou co tem po, dis se que o FMI es ta va pen san do que
fôs se mos idi o tas. Logo Sua Ma jes ta de, que uma vez
já fa lou que no Bra sil não há Opo si ção. FHC dis se: ”no
Bra sil, não há Opo si ção. Eu sou a Opo si ção“.

Sua Exce lên cia é tudo: é o cima e o ba i xo; a
Esquer da e a Di re i ta; o Go ver no e a Opo si ção. Ago-
ra deve es tar re ce ben do a res pos ta so bre se exis te
ou não Opo si ção nes te País. Qu an do Sua Exce lên -
cia fez Opo si ção, por meio de suas ma no bras que
es pan ta ram, ob vi a men te numa re a ção à pro cu ra do
es pa ço da dig ni da de, o PFL da base de apo io ao
seu Go ver no.

Diz o Fo lha News:

Além dis so, o Go ver no Fe de ral sem pre 
pro pa gou que o pro ble ma de fal ta de em pre -
go, di re ta men te re la ci o na do à que da da re-
mu ne ra ção, es ta va con cen tra do prin ci pal -
men te nas gran des ci da des.

É isso que esse tra ba lho des men te. E o que é de
es tar re cer, para aque les que um dia es tu da ram e não
es que ce ram a eco no mia po lí ti ca e a ciên cia eco nô mi -
ca, é que “exis te uma cor re la ção uní vo ca e in ver sa
en tre o vo lu me de em pre go e o sa lá rio que ga nha
uma uni da de de tra ba lho”. De tal ma ne i ra que, ao au-
men tar o vo lu me de em pre go, deve ha ver uma re du -
ção do sa lá rio que ga nha a uni da de de tra ba lho. É por
isso que quan to mais o em pre go au men ta, mais o sa-
lá rio cai. Zero ne ga ti ve wage – sa lá rio zero ou ne ga -
ti vo –, diz Pi gou, as se gu ra o ple no em pre go. Então, o
ple no em pre go ca pi ta lis ta não é todo mun do em pre -
ga do. O ple no em pre go ca pi ta lis ta, em ter mos eco nô -
mi cos, é a ab sor ção do de sem pre go in vo lun tá rio, o
que só pode ser fe i to com a re du ção dos sa lá ri os.

O que acon te ce no Bra sil é uma in cóg ni ta que o
sa ber eco nô mi co não pode res pon der: um sa lá rio
qua se zero e um de sem pre go enor me, cres cen te,
qua se igual ao da irmã Argen ti na, que já se apro xi ma
dos 30%. Para im por a mo der ni da de, já não se as si -
nam as car te i ras, o tra ba lho tor na-se in for mal. É im-
pos sí vel me dir o de sem pre go exis ten te num país.
Mes mo no Ja pão, onde a si tu a ção é mu i to di fe ren te,
pois pra ti ca men te não exis te em pre go in for mal, Ma-
ko to Itoh afir ma, em seu li vro, que o de sem pre go real
é 100% ma i or do que o de sem pre go es ta tís ti co. Je-
remy Rif kin as si na la que a di fe ren ça en tre o de sem -
pre go real e o es ta tís ti co é de 200%.

A si tu a ção se tor na cada vez mais gra ve. Há mu-
i to tem po, os Esta dos Uni dos não ti nham tido 5,5% de
de sem pre go. Ago ra, para re ab sor ver a mão-de-obra
de sem pre ga da, o Pre si den te Ge or ge Bush está re-
cor ren do ao au men to dos gas tos mi li ta res, dos gas-
tos na cha ma da de fe sa, pa la vra agra dá vel para o gra-
ve pro ble ma ar ma men tis ta.

No Bra sil, o im pos to do sa lá rio – não o sa lá rio –
su biu 54%, en quan to o dos ban cos su biu ape nas
12%. E ain da se fala em re dis tri bu i ção de ren da,
quan do o im pos to dos ban cos cres ceu 12% e, no
mes mo pe río do, o im pos to so bre sa lá ri os, 54%. Além
dis so, os sa lá ri os não são mais aque les, por que, ago-
ra, o tra ba lha dor as sa la ri a do tem de pa gar o que an-
te ri or men te o Go ver no pa ga va para ele. Hou ve a pri-
va ti za ção de vá ri os ser vi ços e o tra ba lha dor tem de
pa gar pe dá gio nas es tra das, na edu ca ção e na sa ú de 
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pú bli ca, or ça men to que saiu do Go ver no e foi para o
or ça men to das fa mí li as, re du zin do o po der real de
com pra dos tra ba lha do res.

Em Bra sí lia, os po bres so fre do res que re pre -
sen to com mu i to or gu lho nes ta Casa, os pro fes so res,
es tão ago ra co me çan do a ba ter pa ne la, ple i te an do
89% de re a jus te. E o Go ver no in go ver na do, o Go ver -
no que não gos ta dos tra ba lha do res do en si no, o Go-
ver no que não gos ta da cul tu ra, o Go ver no que não se
dá bem nes se mun do das pa la vras ofe re ce 10%, di-
an te de 89,8% de de fa sa gem dos sa lá ri os dos pro fes -
so res da rede pú bli ca de Bra sí lia.

A si tu a ção é mu i to gra ve. Não gos to de fa lar que
es ta mos à be i ra do pre ci pí cio, que a si tu a ção é in con -
tro lá vel, que es ta mos na cri se glo bal do ca pi ta lis mo.
Essas co i sas só falo quan do te nho tem po para ex pli -
car e quan do pos so apro fun dar-me nos de ta lhes e
nos por me no res que o pro ble ma exi ge. Mes mo an tes
dos aten ta dos, Bush já acha va que o mun do es ta va
po vo a do por gru pos pe ri go sos.

Se gun do o Pro fes sor Ka plan, con vi da do pelo
Pre si den te Ge or ge Bush para uma con ver sa pou cos
dias an tes do aten ta do de 11 de se tem bro, ”Mes mo
an tes dos aten ta dos de 11 de se tem bro Bush já acha-
va que es ta va cer ca do de ini mi gos. Gu er ra se tor na
uma con di ção que já não se dis tin gue ni ti da men te da
paz. O mun do é um lu gar per ver so, com mu i ta gen te
per ver sa que pode nos fa zer mal. E o com pro mis so
mo ral mais im por tan te dos Esta dos Uni dos é pre ser -
var seu po de rio“.

O com pro mis so mais im por tan te dos Esta dos
Uni dos é pre ser var seu po de rio, gas tar mais no es cu -
do nu cle ar, gas tar mais em guer ra e, ao fa zer isso, au-
men tar seu po de rio. Ago ra afir mam que os pa í ses em
de sen vol vi men to de vem so cor rer os mais po bres e
não o po de ro so país nor te-ame ri ca no.

Di an te des sa ca val ga da da for ça, des sa con-
cen tra ção da pre po tên cia, des sa pro i bi ção dos pe-
que nos de cons tru í rem qual quer tipo de ar ma men to,
o Bra sil, a Argen ti na e o Chi le fo ram to tal men te de sar -
ma dos em suas in dús tri as bé li cas e se me lhan tes. To-
das es sas in dús tri as con cen tra ram-se nos Esta dos
Uni dos.

Ain da as sim, di an te de um po der atô mi co ca paz
de ex plo dir 28 ve zes o glo bo ter res tre, os Esta dos
Uni dos con si de ram-se ame a ça dos. Ame a ça dos por
quem, por qual ide o lo gia, se as ide o lo gi as já fo ram
pul ve ri za das e des tru í das?

Onde há vi o lên cia e for ça, os ar gu men tos fi nos
e re fi na dos da ide o lo gia de nada va lem. Os vi to ri o sos
não têm sa tis fa ção a dar aos der ro ta dos.

Assim, como te mi am an ti gos de mo cra tas nor-
te-ame ri ca nos, os di re i tos hu ma nos e so ci a is não fo-
ram des tru í dos ape nas nos Esta dos Uni dos, mas ins-
ta lou-se o re i no do medo, do pa vor, que afir ma que to-
dos os ou tros são per ver sos, que o mun do é um lu gar
per ver so, com mu i ta gen te per ver sa. Tal afir ma ção
au to ri za o Pre si den te dos Esta dos Uni dos o fa zer um
rol de nove pa í ses que po dem re ce ber a bom ba atô-
mi ca, numa guer ra atô mi ca. Nem Hi tler, nem nin guém 
ja ma is ou sou fa zer afir ma ti va tão vi o len ta quan to
essa.

Esta mos a ver a re pe ti ção de um mo men to em
que as for ças bé li cas dos Esta dos Uni dos ame a ça -
vam en trar em re ces so. Em 1943, o Go ver no dos
Esta dos Uni dos viu-se di an te de um de ba te. Gru pos
de nor te-ame ri ca nos cons ci en tes acre di ta vam que o
ar ma men tis mo nor te-ame ri ca no se tor na ra al ta men te 
pe ri go so e ne ces sá rio à ga ran tia de em pre gos e ao
po der po lí ti co que es ta va do mi na do pelo po der mi li tar. 
Esse ar gu men to está ex pres so no li vro de Fred Cook,
O Esta do Mi li ta ris ta, em que Ber trand Rus sell diz no
pre fá cio que, se o mun do ain da exis tir até o ano de
2000, isso se de ve rá, em par te, a esse li vro.

Ha via uma dis pu ta fer re nha en tre os gru pos
que, em 1943, acre di ta vam que os Esta dos Uni dos
ar ma ze na vam pe tre chos bé li cos e ti nham um po der
de agres são su fi ci en te para mais cin co anos de guer-
ra. Esses gru pos, que di zi am ser a hora de co me çar a
se pen sar na paz, fo ram con si de ra dos co mu nis tas
pela Di re i ta. Che ga ram até a cha mar o Pre si den te
Ro o se velt de co mu nis ta.

O Dr. Jor dan, por exem plo, dis se: ”A Rús sia So-
vié ti ca nada ti nha a ofe re cer se não in so lên cia, in tri ga, 
tra i ção e ter ro ris mo“. Esta va em ban car ro ta de tudo,
ex ce to bru ta li da de e ble fe e fora dis so que se ser vi ra
ao má xi mo na mar cha for ça da do im pe ri a lis mo co mu -
nis ta pela Eu ro pa, pela Ásia e pelo Árti co, até qua se
as cos tas da Amé ri ca.

Ha via, por tan to, co mu nis tas para to dos os la-
dos. Em Holl ywo od, Char les Cha plin e ou tros ar tis tas
fo ram pra ti ca men te ame a ça dos e pre fe ri ram en con -
trar a sa í da para a sua vida e a sua tran qüi li da de em
ou tro país: aban do na ram os Esta dos Uni dos.

”A ver da de é que o Esta do Mi li ta ris ta não pode
de ter-se na fren te do més ti ca; terá de con quis tar a
ame a ça es tran ge i ra, cuja mera exis tên cia a trans for -
ma numa ver da de i ra ame a ça do més ti ca. O ca mi nho
do Esta do Mi li ta ris ta é o ca mi nho para a guer ra“ – diz
Fred Cook.

Na que la oca sião, em ple na Se gun da Gu er ra
Mun di al, aque les que es ta vam cons tru in do o Esta do
mi li ta ris ta, as sen ta do na in dús tria de ca den te até pou-
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co tem po e que so fre ra o ba fe jo ani ma dor e al ta men te 
lu cra ti vo da pro du ção bé li ca e das en co men das fe i tas
por es ses se to res, lu ta ram pe los seus lu cros, pelo
seu es pa ço e para a con ser va ção, du ran te a Gu er ra
Fria, do pro ces so bé li co, que tan to lu cro for ne ceu a
es ses mi li ta res e aos se to res bé li cos nor te-ame ri ca -
nos.

Por ou tro lado, exis ti am aque les que se apa vo -
ra vam di an te da pers pec ti va de que os Esta dos Uni-
dos não pu des sem ja ma is re cu ar da que la es tra da,
pro du zin do o que cha mo de não-mer ca do ria, em cujo
nú cleo se en con tra a pro du ção bé li ca, a pro du ção
des tru i do ra. O ca pi ta lis mo de i xa de pro du zir para o
bem-es tar da hu ma ni da de, de i xa de fa bri car ali men -
tos e ves tuá rio, para pro du zir, es sen ci al men te, pro du -
tos des tru ti vos. Eros aban do na o mun do, e Ta na tos, a
des tru i ção, as sen ta-se no cal de i rão bé li co. 

O Pro fes sor Flem ming, mu i tos me ses an tes da
vi tó ria so bre a Ale ma nha, es cre veu: ”Eu já es ta va
alar ma do pela des co ber ta de que mu i tos ofi ci a is do
Exér ci to se pre pa ra vam para a guer ra con tra a Rús-
sia.“ De iní cio, por tan to, não se tra ta va de guer ra fria,
mas da guer ra con tra a Rús sia, que se trans for mou
na Gu er ra Fria e du rou até 1989.

Ago ra, res sur ge, di an te de uma ame a ça de co-
lap so na eco no mia dos Esta dos Uni dos, quan do o de-
sem pre go au men ta 5,5%, quan do a eco no mia nor-
te-ame ri ca na se de sar ti cu la, quan do a taxa de ju ros
cai, ao con trá rio da nos sa, que se ele va para pro te ger
ban que i ros e o sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal,
quan do o Sr. Pre si den te do Ban co Cen tral aper ta o
bo tão para pro te ger os seus co le gas do sis te ma fi-
nan ce i ro in ter na ci o nal, do ca pi ta lis mo im pe ri a lis ta –
como di zia o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
–, a taxa de ju ros se ele va a 49%, a mais alta do mun-
do.

Isso só fa vo re ce quem? Os ban que i ros, que não
pa gam ju ros, que ti ve ram um au men to, nes te ano, de
311% – a exem plo do que acon te ceu com al guns ban-
cos pa u lis tas: 311% de au men to em sua ren ta bi li da -
de, em sua lu cra ti vi da de.

Enquan to isso, a po pu la ção bra si le i ra ain da tem
a pa ciên cia de não ba ter pa ne las, de não tri lhar o ca-
mi nho do de ses pe ro do de sem pre go, o mes mo de-
sem pre go que, em um pla no igual zi nho a esse, o Sr.
Ca val lo, ins pi ra do no FMI, fez ba i xar so bre a eco no -
mia ar gen ti na. Tam bém lá foi con ge la do o câm bio.
Aqui, o Pre si den te do Ban co Cen tral que ria que um
real va les se dois dó la res, e, as sim, im por ta ría mos ba-
ra to e de tudo.

Na que le tem po, o que im por ta va era im por tar,
mas ago ra o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca diz: ”ex-

por tar ou mor rer“. Ve jam que o Go ver no pas sou, nes-
ses dois pe río dos pre si den ci a is, de um ex tre mo ao
ou tro. No prin cí pio, era im por tar ou mor rer. Impor tar
para acha tar os pre ços das mer ca do ri as in ter nas,
para com ba ter a in fla ção, para des tru ir o par que in-
dus tri al bra si le i ro, para au men tar o de sem pre go e a
ofer ta de mão-de-obra ser ca paz de re du zir mais os
sa lá ri os dos tra ba lha do res. Impor tar era o que im por -
ta va. 

Ago ra, o Pre si den te da Re pú bli ca de cla ra: ”ex-
por tar ou mor rer“. Vi rou tudo de ca be ça para ba i xo, e
eles con ti nu am do nos da ver da de. 

Du ran te a Ida de Mé dia, quan do as ta xas de ju-
ros eram tão ele va das que fi ze ram com que To más de
Aqui no afir mas se pe cu nia pe cu ni am pa te re non
po test, ou seja, di nhe i ro não pode pa rir di nhe i ro, to-
das as for ças da cons ciên cia se le van ta ram con tra a
agi o ta gem. Mas hoje, no Bra sil, te mos algo iné di to na
his tó ria eco nô mi ca do mun do. 

Se prê mi os e me da lhas fos sem da dos a quem
cri as se co i sas ori gi na is, ob vi a men te o me da lhá rio do
Pre si den te da Re pú bli ca de ve ria con quis tar mais
uma me da lha, mais uma con de co ra ção, pois nin-
guém no mun do ja ma is co lo cou a taxa de ju ros a
49%. Re nun cio ao meu man da to se al guém me trou-
xer um eco no mis ta lú ci do se quer que te nha pro pos to
como so lu ção para os pro ble mas do ca pi ta lis mo, em
qual quer lon gi tu de do mun do, a ele va ção da taxa de
ju ros. Os eco no mis tas são unâ ni mes em di zer que a
ele va ção da taxa de ju ros blo que ia os in ves ti men tos.
Se os in ves ti men tos es tão con ge la dos, se a eco no -
mia está en ges sa da é por que aque la taxa de câm bio
pro vo cou a in va são das mer ca do ri as ex ter nas na
eco no mia bra si le i ra.

Ge or ge W. Bush es ta be le ce bar re i ras para nos-
sas ex por ta ções. E nós, pen san do que agi mos de
acor do com o ne o li be ra lis mo, abri mos as por tas. Qu-
an do to dos fe cham, co lo ca mos as ta xas de ju ros nas
grim pas de 49%. É im pos sí vel a qual quer ati vi da de
eco nô mi ca so bre vi ver pa gan do es ses ju ros ab sur -
dos, que, ago ra, vêm ca in do, pou co a pou co, len ta -
men te, es bar ram nos 19%, mas ain da o mais alto do
mun do. 

Isso por quê? Por que exis te uma ban co cra cia,
por que os ban que i ros lu cram com o au men to da taxa
de ju ros. Se hou ves se tra ba lha do res ou pes so as que
vis sem o mun do com os olhos do tra ba lho, es ta ri am,
ob vi a men te, pre o cu pa dos com o au men to dos sa lá ri -
os, com mais con quis tas so ci a is para os tra ba lha do -
res. Mas quem está no co man do são os re pre sen tan -
tes do ca pi tal fi nan ce i ro in ter na ci o nal, da úl ti ma eta pa 
do ca pi ta lis mo, o im pe ri a lis mo fi nan ce i ro, o mais
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agres si vo, o mais inú til, a mais des tru ti va de to das as
for mas de ca pi ta lis mo que a sua his tó ria já co nhe ceu.
Por tan to, é ób vio que as lu tas têm que au men tar. Mas
essa ca val ga da não pode ser eter na. Não so bra rá pe-
dra so bre pe dra se esse pro ces so ti ver con ti nu i da de.

A Argen ti na já se de ses pe ra. Eu, mo des ta men -
te, con tri buí um pou qui nho, pelo me nos, para que não
che gás se mos à si tu a ção em que se en con tra a
Argen ti na. É que hou ve um pro je to no Se na do para
cri ar o cur ra li to. O Se na dor Jú lio Cam pos, de Mato
Gros so, so bri nho do Ro ber to Cam pos, fez um pro je to
para que no Bra sil se ins ti tu ís sem os de pó si tos ban cá -
ri os em dó lar. Se o ti vés se mos apro va do no Se na do é
evi den te que, di an te de qual quer ame a ça fu tu ra de
des va lo ri za ção da nos sa mo e da, es ta ría mos cor ren do 
para fa zer de pó si tos em dó lar. E os ban cos não iam fi-
car com os dó la res na ga ve ta. Obvi a men te es ses dó-
la res se ri am uti li za dos pelo Ban co Cen tral, por meio
do re des con to, ou, por qual quer ou tra for ma, se ri am
des ti na dos ao pa ga men to da dí vi da ex ter na e às im-
por ta ções de mer ca do ri as pa gas em dó lar.

Por tan to, só nos li vra mos do cur ra li to por que
fui Re la tor des ta pro pos ta. Fui con trá rio a ela e sa-
bia a gran de ame a ça que cor re ría mos se ins ti tu ís se -
mos es ses de pó si tos em dó lar, so bre os qua is teve
que ser dado o ca lo te no povo ar gen ti no. Quem de-
po si tou em dó lar não ti nha mais dó lar para re ce ber.
De modo que os de pó si tos em dó lar, na Argen ti na,
fo ram mais um pou co de le nha na fo gue i ra em que
ela se en con tra.

Os pro ble mas são mu i tos. Peço des cul pas por-
que, pri me i ro, já são 13 ho ras. Para mim, às13 ho ras 
e sem al mo ço, sem nada, é já um mo men to in su por -
tá vel para a mi nha ida de e o meu di a be tes. Mas eu
não po de ria de i xar de fa lar por que as opor tu ni da des 
são ra ras.

Eu quis tra zer esse pro ble ma, que é im por tan -
tís si mo, prin ci pal men te quan do os Esta dos Uni dos
ame a çam 9 pa í ses do mun do com a guer ra atô mi ca. 
Os Esta dos Uni dos, que já fo ram o cen tro de cons-
tru ção da de mo cra cia mun di al, es tão des tru in do o
sis te ma de mo crá ti co, usan do o medo e a re pres são
como for mas de go ver no e jo gan do os di re i tos hu-
ma nos no lixo.

Eu não po de ria, por tan to, ca lar-me di an te de um
qua dro des ses. Agra de ço à Pre si dên cia pela pa ciên -
cia que teve em me es cu tar e por me per mi tir usar, e
até abu sar, do tem po que o Re gi men to Inter no me
con fe re.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam-
pos, 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. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – De ma ne i ra 
al gu ma, Se na dor La u ro Cam pos. V. Exª sem pre traz a
to dos nós te mas im por tan tes para o País e, prin ci pal -
men te, para o co nhe ci men to da po pu la ção bra si le i ra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de pe dir a pa la vra pela Li-
de ran ça do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa-
la vra o Se na dor Ro me ro Jucá pela Li de ran ça do Go-
ver no.

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 por que que ro
pres tar uma in for ma ção que con si de ro ex tre ma men te 
re le van te para a Casa, para os Se na do res e para a
im pren sa.

A Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, esta se-
ma na, apro vou um re que ri men to de con vi te para que
o Dr. Agí lio Mon te i ro, Su pe rin ten den te da Po lí cia Fe-
de ral, e os de le ga dos res pon sá ve is pelo in qué ri to que
tra ta do caso Su dam e de to dos os seus des do bra -
men tos ve nham, em uma data a ser mar ca da, à Co-
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do para
pres tar es cla re ci men tos so bre a ope ra ção do Ma ra -
nhão e o an da men to do pro ces so em ou tros Esta dos.
O re que ri men to foi apro va do. Não fui subs cri tor por-
que não es ta va na ses são no mo men to de sua apre-
sen ta ção por sua au to ra, a Se na do ra He lo í sa He le na. 
No en tan to, que ro cor ro bo rá-lo e co lo car-me como
subs cri tor.

O Sr. Aloy sio Nu nes, Mi nis tro da Jus ti ça, man-
te ve con ta to com a Li de ran ça do Go ver no para in for -
mar que o Dr. Agí lio Mon te i ro, os de le ga dos e toda a
do cu men ta ção ne ces sá ria a qual quer tipo de es cla -
re ci men tos es tão à dis po si ção do Se na do. O De le -
ga do e o Su pe rin ten den te da Po lí cia Fe de ral po de -
rão vir, se as sim for a von ta de da Co mis são de Fis-
ca li za ção e Con tro le, já na pró xi ma quar ta-fe i ra. O
Go ver no nada tem a es con der com re la ção à ques-
tão nem pos sui qual quer res pon sa bi li da de. A Po lí cia 
Fe de ral cum priu uma de ter mi na ção cons ti tu ci o nal, o
que fi ca rá es cla re ci do na au diên cia pú bli ca que con-
si de ro ex tre ma men te im por tan te. 

Na au diên cia tam bém po de rá ser de ba ti do e
ve ri fi ca do o an da men to do in qué ri to de ter mi na do
pelo Mi nis tro da Jus ti ça para sa ber se hou ve va za -
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men to de in for ma ções, se a Po lí cia Fe de ral agiu de
for ma in cor re ta, se hou ve abu so de au to ri da de ou
qual quer ou tro tipo de pro ce di men to que fira a le gis -
la ção.

Por tan to, que ro de i xar cla ro que o Go ver no pres-
ta rá to das as in for ma ções ne ces sá ri as e que um re pre -
sen tan te da Po lí cia Fe de ral virá na quar ta-fe i ra para res-
pon der a qual quer in da ga ção, de mons tran do que não
há nada de er ra do nes se pro ces so de in ves ti ga ção,
pelo me nos no que diz res pe i to àque la ins ti tu i ção.

Con si de ro ex tre ma men te im por tan te esse ges-
to do Mi nis tro Aloy sio Nu nes de se an te ci par, de ter mi -
nan do à Po lí cia Fe de ral que vi es se ra pi da men te. Por-
tan to, além de lou var o ges to, re a fir mo a im por tân cia
des sa au diên cia na quar ta-fe i ra, para que não fi quem
ten tan do ca rac te ri zar como de res pon sa bi li da de do
Go ver no al gu mas ações.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se guin do a

lis ta de ora do res ins cri tos, com a pa la vra o Se na dor
Fre i tas Neto, do PSDB do Pi a uí.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, che gan do a esta
Casa para re pre sen tar o nos so Esta do do Pi a uí, em
fe ve re i ro de 1995, o pri me i ro re que ri men to que apre-
sen tei in fe liz men te foi de pe sar, por que, no dia 23 de
mar ço da que le ano, o Pi a uí per dia um dos seus gran-
des ho mens pú bli cos, o en tão Pre fe i to de Te re si na e
sa u do so pro fes sor Ra i mun do Wall Fer raz.

Na que le ins tan te, de fen den do e en ca mi nhan do
o re que ri men to, al guns Se na do res que co nhe ci am a
ca pa ci da de de Wall Fer raz e ou tros que pu de ram con-
vi ver com S. Exª na Câ ma ra dos De pu ta dos, onde
atu ou, tam bém par ti ci pa ram do en ca mi nha men to e
da vo ta ção da que le re que ri men to.

Hoje, nes te fi nal de ses são, peço per mis são
para fa zer um re gis tro ain da so bre esse sa u do so ho-
mem pú bli co. Exa ta men te nes ta data, ele com ple ta ria
70 anos. Por tan to, mor reu mu i to cedo, de po is de pres-
tar re le van tes ser vi ços ao Pi a uí, prin ci pal men te à ci-
da de de Te re si na.

Wall Fer raz foi, ini ci al men te, pro fes sor se cun dá -
rio de His tó ria, na tra di ci o nal Esco la Nor mal Anto ni no
Fre i re, em Te re si na; de po is, de ní vel su pe ri or, na
Esco la Ca tó li ca de Fi lo so fia, e, pos te ri or men te, da
Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí. Foi Ve re a dor,
Vice-Pre fe i to e Pre fe i to de Te re si na, por três ve zes.
Exa ta men te quan do exer cia seu ter ce i ro man da to,
veio a fa le cer. Du ran te seu tra je to, mar cou, in de le vel -
men te, a vida pú bli ca da nos sa ca pi tal. Em to das suas
ad mi nis tra ções, a mar ca da ca pa ci da de ad mi nis tra ti -

va, com pe tên cia e ad mi nis tra ção se gu ra e ho nes ta. A
ho nes ti da de e a re ti dão de ca rá ter fi ze ram com que ele
fos se mu i to ad mi ra do nes sa épo ca em que o povo bra-
si le i ro de se ja ho mens pú bli cos ho nes tos que pos sam
exer cer, com com pe tên cia, a ad mi nis tra ção dos re cur -
sos pú bli cos. Wall Fer raz fez isso por onde pas sou.

Ou tra mar ca mu i to acen tu a da em to das as suas
ad mi nis tra ções é que ele sem pre deu pri o ri da de à po-
pu la ção mais ca ren te da ca pi tal do Pi a uí. Hoje Te re si -
na já re du ziu a taxa de cres ci men to, mas, quan do tive
a hon ra de ser Pre fe i to, en tre duas ad mi nis tra ções de
Wall Fer raz, pos su ía ela uma das ma i o res ta xas de
cres ci men to de to das as ca pi ta is do Nor des te. E com
a po pu la ção cres ci am os pro ble mas, por que par tia
mu i tas ve zes da ques tão da mi gra ção ru ral, dos nos-
sos ir mãos do in te ri or do Pi a uí que, sem con di ções de
man ter a sua fa mí lia, de po der vi ver dig na men te no
in te ri or, pro cu ra vam a ca pi tal do Esta do. De modo que
Te re si na tem e teve sem pre mu i tos pro ble mas nos
seus ba ir ros, nas suas vi las, e Wall Fer raz pro cu rou
sem pre dar pri o ri da de ao aten di men to das po pu la -
ções mais ca ren tes, mais ne ces si ta das de nos sa ca-
pi tal. Isso fez com que ele fos se mu i to ad mi ra do e mu-
i to que ri do pelo povo sim ples do nos so Pi a uí.

De i xou vi ú va Dona Eu ge nia Ma ria Pa ren tes For-
tes Fer raz, de i xou três fi lhos, Luiz Eu ge nio, Edu ar do e
Ro dri go Fer raz, que foi ve re a dor em Te re si na e hoje é
um com pe ten te Se cre tá rio Mu ni ci pal da Cri an ça e do
Ado les cen te da ad mi nis tra ção do atu al Pre fe i to, Fir mi no 
Fi lho, que foi Se cre tá rio de Fi nan ças de Wall Fer raz e
que pro cu ra se guir – e vem se guin do – na pre fe i tu ra
aque la mes ma li nha de ho nes ti da de, de com pe tên cia e
de re al men te ge ren ci ar a sua ad mi nis tra ção vol ta da
para a po pu la ção mais ca ren te de nos so Esta do.

Em Te re si na ago ra se vêem em out do ors ma ni -
fes ta ções ain da de sa u da de da que le gran de lí der que
Te re si na teve e não es que ce. Como te re si nen se e pi-
a u i en se que sou, eu gos ta ria de acen tu ar mais uma
vez a per so na li da de de Wall Fer raz, que prin ci pal -
men te mar cou e foi mar ca da pela fi de li da de a suas
con vic ções, sua in te i re za mo ral, e o gran de amor que
ti nha à ca pi tal do Esta do do Pi a uí. De modo que de i xo 
nes ta ses são o re gis tro, como te re zi nen se e como
Se na dor re pre sen tan te de nos so Esta do, da sa u da de
que o Pi a uí todo sen te ain da e vai sen tir du ran te lon-
gos anos da que le que mar cou a vida pú bli ca po si ti va
do Pi a uí e de Te re zi na.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Os Srs. Se na -

do res Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro Jucá e Sér gio Ma cha do
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na
for ma do dis pos to no art.203 do Re gi men to Inter no.
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S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res,: Aca ba de ser
lan ça do uma es pé cie de ”mapa da pre ser va ção“ da
Ama zô nia. Tra ta-se da pu bli ca ção Bi o di ver si da de na
Ama zô nia Bra si le i ra, co or de na do por di ver sas en ti da -
des am bi en ta is, como o Insti tu to So ci o am bi en tal, o
Insti tu to do Ho mem e do Meio Ambi en te da Ama zô -
nia, o Gru po de Tra ba lho Ama zô ni co e ou tras ins ti tu i -
ções.

Esse mapa da bi o di ver si da de era mais que ne-
ces sá rio. Para se ter uma idéia, na dé ca da de 70 do sé-
cu lo pas sa do, ha via ape nas um úni co mapa que ori en -
ta va a ex plo ra ção eco nô mi ca da re gião. Era o mapa das
pro vín ci as mi ne ra is, do Pro je to Ra dam Bra sil.

Ape sar de to dos os avan ços fe i tos em tor no da
ne ces si da de de pre ser va ção da Ama zô nia, não se sa-
bia exa ta men te o que pre ser var e onde se lo ca li za vam
os sí ti os mais im por tan tes do pon to de vis ta da bi o di -
ver si da de.

Pen san do nis so, seis or ga ni za ções não-go ver -
na men ta is re a li za ram um se mi ná rio em Ma ca pá, em
1999. Nes se se mi ná rio, duas cen te nas de es pe ci a lis -
tas ana li sa ram car tas te má ti cas, lo ca li za ram as áre as 
pri o ri tá ri as e ve ri fi ca ram qua is já es tão sob al gum tipo
de pro te ção.

Da dis cus são, fo ram apon ta das 385 áre as pri o -
ri tá ri as de bi o di ver si da de na Ama zô nia. Áre as que
me re cem, mais que ou tras, uma ma i or aten ção. Por
in crí vel que pa re ça, ape nas 8,5% da área da Ama zô -
nia es tão sob al gum tipo de res guar do. É ver da de
que, mu i tas ve zes, essa pro te ção é ape nas teó ri ca. A
sor te é que as áre as in dí ge nas ocu pam, pelo me nos,
21% da re gião. Isso sig ni fi ca que, de um modo ou de
ou tro, es sas áre as es tão a sal vo da ex plo ra ção pre da -
tó ria. Por ou tro lado, mu i tas des sas áre as se en con -
tram tam bém como áre as de pro te ção sob a tu te la do
Iba ma. 

Como uma das con clu sões, o do cu men to re co -
men da a cri a ção de 80 no vas uni da des de con ser va -
ção, um acrés ci mo sig ni fi ca ti vo de 117% so bre as ter-
ras pro te gi das hoje.

Com essa mapa da bi o di ver si da de, co me ça a
ser su pe ra do o des co nhe ci men to so bre a re gião. Pe-
los ma pas tra ça dos, pode-se iden ti fi car a ver da de i ra
na tu re za da ve ge ta ção. Não é ver da de, por exem plo,
que toda a Ama zô nia seja com pos ta de flo res ta tro pi -
cal den sa. Há con si de rá ve is por ções de sa va nas (cer-
ra do), de ma tas de cam pi nas, cam pos, etc.

Pe los ma pas é pos sí vel vi su a li zar, tam bém, as
áre as que fo ram al te ra das pela ação hu ma na, o que

dá uma idéia apro xi ma da do grau de com pro me ti -
men to da flo res ta.

Sig ni fi ca ti va é a se le ção das áre as pri o ri tá ri as de
bi o di ver si da de, ou seja, aque las re giões so bre as qua is
os po de res pú bli cos e as or ga ni za ções go ver na men ta is 
de vem se de bru çar para pro te ger, para di ri gir pes qui -
sas, en fim, para usu fru ir des sa ri que za de ma ne i ra in te -
li gen te. Pois, para além das ri que zas mais vi sí ve is (ma-
de i ra, mi ne ra is, ter ras para cul ti vo), ali se es con dem os
te sou ros mais pre ci o sos da vida e que po de rão, uma
vez re al men te co nhe ci dos, se rem trans for ma dos numa
in fi ni da de de pro du tos e ser vi ços des ti na dos a aten der
toda a hu ma ni da de: me di ca men tos, tec no lo gi as lim pas, 
etc. Prin ci pal men te de po is do avan ço das pes qui sas do
ge no ma, são in fi ni tas as pos si bi li da des de pes qui sas a
se rem re a li za das ali.

Impor tan te res sal tar que ”pre ser va ção“ não se
pode con fun dir, nun ca, com ”in to ca bi li da de“. Com a
pu bli ca ção Bi o di ver si da de na Ama zô nia Bra si le i ra,
po de re mos fa zer as es co lhas mais ade qua das de in-
ter ven ção nes sas áre as pri o ri tá ri as.

Pa ra béns aos ide a li za do res e re a li za do res des-
se pro je to ex tra or di ná rio. Espe ro que nós le gis la do res 
pos sa mos ti rar gran des pro ve i tos des sa in for ma ção
es pe ci a li za da.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, após vá ri os
anos em que per ma ne ceu ne ga ti va, a ba lan ça co mer -
ci al bra si le i ra dá si na is de que não ape nas fi ca rá fir me 
no do mí nio po si ti vo, mas tam bém de que ten de a
cres cer no fu tu ro pró xi mo. É uma pers pec ti va de ci si va 
para a con so li da ção da es ta bi li da de eco nô mi ca do
País, que não pode con ti nu ar na de pen dên cia so-
men te da en tra da de ca pi tal es tran ge i ro para fe char
as con tas na ci o na is. Pre ci sa mos ex por tar, e cada vez
mais, mas pre ci sa mos tam bém as se gu rar a con ti nu i -
da de dos sal dos da ba lan ça co mer ci al, e, como não
po de mos de i xar de com prar ar ti gos, so bre tu do de
alta tec no lo gia, que não pro du zi mos, isso de pen de de
ha ver quem com pre nos sos pro du tos.

O que os nú me ros fi na is e con so li da dos da ba-
lan ça co mer ci al não mos tram, no en tan to, é a com po -
si ção qua li ta ti va de nos sas ex por ta ções. Esse dado,
po rém, é vi tal para a com pre en são da di nâ mi ca de
nos sas re la ções co mer ci a is com o res to do mun do,
pois in di ca a di re ção que es tão to man do — que ro di-
zer, qua li ta ti va men te — tan to nos sa ofer ta de ar ti gos
ex por tá ve is quan to a de man da dos ou tros pa í ses por
nos sos pro du tos. Qu an to mais di ver si fi ca da for nos sa
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pa u ta de ex por ta ções, com mais itens de alto va lor
agre ga do, mais só li da será nos sa po si ção no mer ca -
do glo ba li za do, vez que es ta re mos me nos de pen den -
tes do com por ta men to dos pre ços de umas pou cas
com mo di ti es.

Essa re le van tís si ma in for ma ção so bre a va ri e -
da de de pro du tos de nos sa pa u ta de ex por ta ção no
ano de 2001 nos é for ne ci da por um li vro, de edi ção
pri mo ro sa, pu bli ca do pela Agên cia de Pro mo ção de
Expor ta ções (Apex), da Se cre ta ria de Co mér cio Exte-
ri or (Se cex) do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús-
tria e Co mér cio Exte ri or (MDIC). Tra ta-se de um ca tá -
lo go, in ti tu la do Made in Bra zil, cuja le i tu ra ser ve para
des mis ti fi car a idéia de que o Bra sil é, pri mor di al men -
te, um ex por ta dor de pro du tos pri má ri os.

São tan tas in for ma ções, e tão po si ti vas, que a
von ta de nos vem de dis cor rer so bre to dos os itens do
ca tá lo go, con fe rin do o jus to cré di to aos es for ços dos
em pre en de do res de to dos os se to res ex por ta do res
que ali fi gu ram. Isso, po rém, se ria fa zer uma enu me -
ra ção en fa do nha des ta tri bu na, o que aca ba ria por re-
sul tar no opos to da que la que é mi nha in ten ção: uma
viva sa u da ção às em pre sas bra si le i ras que con quis -
ta ram es pa ços no dis pu ta do mer ca do in ter na ci o nal.

Por isso, jul guei me lhor des ta car al guns se to res, 
de modo a, fa zen do-os re pre sen tar to dos os ou tros,
tra zer ao co nhe ci men to de meus Pa res e da opi nião
pú bli ca do País a face po si ti va e pro du ti va da eco no -
mia bra si le i ra. Para fa zer com al gu ma jus ti ça essa es-
co lha, re sol vi clas si fi car os di ver sos se to res pro du ti -
vos em cin co áre as, se gun do um cri té rio que jul guei
con ve ni en te: in dús tri as pe sa da, de base, de con su -
mo, ali men tar e de bens ima te ri a is. Te nho cer te za de
que as Se nho ras e os Se nho res Se na do res ha ve rão
de re le var o ca rá ter um tan to ar bi trá rio des sa clas si fi -
ca ção.

Na área da in dús tria pe sa da, in cluí as su bá re as
de ma qui na ria in dus tri al — isto é, de bens de ca pi tal
— e de ve í cu los. Na su bá rea de ma qui na ria, gos ta ria
de des ta car o se tor de má qui nas e mo to res, in te gra do 
por cer ca de qua tro mil em pre sas, de 26 seg men tos,
que ex por tam para mais de 50 pa í ses, in clu in do os
Esta dos Uni dos, o Ca na dá, Ja pão e as prin ci pa is na-
ções da União Eu ro péia. De vem ser men ci o na das as
in dús tri as de má qui nas agrí co las, para mi ne ra ção e
me ta lur gia, além de mo to res de com bus tão in ter na,
bom bas e com pres so res. 

Já na su bá rea de ve í cu los, meu des ta que vai
para os se to res de ve í cu los pe sa dos e de aviões.
Entre os ve í cu los pe sa dos que ex por ta mos, con-
tam-se os tra to res de es te i ras, as mo to ni ve la do ras, os
com pac ta do res de solo e as es ca va de i ras hi dráu li cas. 

Tra ta-se de se tor ex tre ma men te com pe ti ti vo, com
mar cas tra di ci o na is dos pa í ses mais avan ça dos a dis-
pu tar cada es pa ço co mer ci al. No en tan to, nos sa in-
dús tria con se gue ex por tar para 120 pa í ses, com des-
ta que para os da Amé ri ca La ti na e da Eu ro pa.

O caso dos aviões é de co nhe ci men to mais ge-
ne ra li za do, dada a enor me com pe tên cia da Embra er,
que a le vou, re cen te men te, a uma dis pu ta nos fo ros
da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio con tra a em-
pre sa ca na den se Bom bar di er, que, in ca paz de le var
van ta gem nos as pec tos téc ni cos, le van tou acu sa ções 
de dum ping. Hoje, a Embra er man tém ba ses ope ra ci -
o na is na Aus trá lia, na Chi na, em Cin ga pu ra, nos
Esta dos Uni dos e na Fran ça, si nal ine quí vo co de um
gran de par que de ve í cu los já ex por ta dos para es sas
pra ças.

Na área das in dús tri as de base, por sua vez, in-
cluí as su bá re as da in dús tria mi ne ral, da in dús tria quí-
mi ca e da in dús tria de ma te ri a is de cons tru ção. Den-
tre os se to res que ope ram com mi ne ral bru to como in-
su mo, es co lhi a in dús tria si de rúr gi ca, por ter sido ví ti -
ma, re cen te men te, de mais uma bar re i ra al fan de gá ria 
ad hoc in ven ta da pelo Go ver no ame ri ca no, que con-
tra ri ou sua con ver sa, tão in ten sa para uso ex ter no, de
li vre-mer ca dis mo. Pois o Bra sil é o oi ta vo pro du tor
mun di al e o quar to ex por ta dor, ven den do prin ci pal -
men te semi-aca ba dos — isto é, aços pla nos e per fis,
exa ta men te os pro du tos vi sa dos pela de ci são dis cri -
ci o ná ria de Ge or ge W. Bush.

Acon te ce que se tra ta de uma área, nos Esta dos 
Uni dos, de ele va da de man da por par te das in dús tri as
de trans for ma ção si tu a das na se qüên cia do pro ces so 
in dus tri al — ou downstre am —, mas de ba i xa ofer ta
no mer ca do in ter no de les, por ques tões de cus tos.
Nos sa in dús tria ha via en tra do nes se es pa ço de ma-
ne i ra tão só li da que veio a pro vo car essa vi o len ta re a -
ção pro te ci o nis ta da par te da Casa Bran ca.

Na su bá rea da in dús tria quí mi ca, o des ta que vai
para o se tor de pa pel e ce lu lo se. Não é para me nos:
so mos pi o ne i ros mun di a is na uti li za ção de ma de i ra
de fi bra cur ta para a pro du ção de pa pel e ce lu lo se.
Além dis so, o se tor pode hoje res pon der a qual quer
ques ti o na men to de mi li tan tes eco ló gi cos, pois tra ba -
lha ex clu si va men te com ma de i ra ori un da de flo res tas
plan ta das sob rí gi dos cri té ri os de ma ne jo sus ten tá vel. 
Com mais de um mi lhão e meio de hec ta res de flo res -
ta plan ta da, o se tor fez do Bra sil o ma i or ex por ta dor
mun di al de ce lu lo se de fi bra cur ta de eu ca lip to, com
ven das para Esta dos Uni dos, Ja pão e Eu ro pa.

Na su bá rea dos ma te ri a is de cons tru ção, mi nha
es co lha in ci diu so bre a in dús tria de re ves ti men to ce-
râ mi co. Nes se se tor, o Bra sil tem a li de ran ça mun di al
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de cer ti fi ca ções da nor ma ISO 13006, com mais de
me ta de da pro du ção na ci o nal cer ti fi ca da. Pro du zi -
mos mais de 430 mi lhões de me tros qua dra dos de
azu le jos, pi sos e pas ti lhas a cada ano. São pro du tos
de alta qua li da de e so fis ti ca ção, tan to que me ta de
das ex por ta ções se gue para mer ca dos exi gen tes
como os da Eu ro pa e dos Esta dos Uni dos.

A área dos pro du tos de con su mo abar ca as su-
bá re as de ar ti gos de de co ra ção, ar ti gos fe mi ni nos,
ves tuá rio, uten sí li os do més ti cos e ele tro e le trô ni cos.
Tra ta-se da área mais di ver si fi ca da, e por isso tive de
es co lher um se tor de pon ta: o de equi pa men tos de
com pu ta dor — hard wa re —, da su bá rea dos ele tro e -
le trô ni cos.

A ra zão des sa es co lha é sim ples: o com pu ta dor
é o pró prio sím bo lo da in dús tria do fu tu ro, e o se tor no
Bra sil vem ga nhan do com pe ti ti vi da de, so bre tu do nos
sub se to res de au to ma ção ban cá ria e co mer ci al, cuja
pro du ção tem hoje uma par te con si de rá vel ex por ta -
da. Já ex por ta mos tam bém pe ri fé ri cos em ge ral,
como mo ni to res e im pres so ras, além de pla cas de
me mó ria.

Na área de ali men tos, te mos as su bá re as de
pro du tos ve ge ta is, pro du tos ani ma is e a in dús tria de
do ces. É uma área com mu i tos se to res que de mons -
tram a pu jan ça da agro in dús tria bra si le i ra. Gos ta ria,
po rém, de des ta car um se tor que, ape sar de qua se si-
nô ni mo de Bra sil, re pre sen ta, de fato, uma no vi da de:
a pro du ção de ca fés es pe ci a is.

Sim, por que a pro du ção bra si le i ra, até al guns
anos atrás, não ti nha os con tro les rí gi dos de ori gem
que fa zem um café apre ci a do pe los con su mi do res
mais so fis ti ca dos dos pa í ses ri cos. A moda de lo jas
de café gour met na que les pa í ses cri ou um pú bli co
exi gen te, que bus ca sa ber até em que tipo de solo fo-
ram cul ti va das as plan tas das qua is se co lhe ram os
fru tos para fa zer a be bi da. Pois hoje, além de ser o
ma i or ex por ta dor de café em ge ral, o Bra sil ofe re ce
tam bém ca fés es pe ci a is de alta qua li da de, ori un dos
prin ci pal men te de Mi nas Ge ra is, que têm sido pre mi -
a dos em con cur sos da tra di ci o nal e so fis ti ca da tor re -
fa do ra ita li a na Illyca fé.

Ou tro su ces so do se tor ca fe e i ro é o café or gâ ni co, 
pro du zi do com téc ni cas na tu ra is e adu bo eco ló gi co, úni-
co no mun do a re ce ber o ates ta do do Gre en pe a ce.

Qu e ro en cer rar este pas se io pe los itens da pa u -
ta das ex por ta ções bra si le i ras men ci o nan do as mer-
ca do ri as que re pre sen tam o má xi mo em ter mos de
va lor agre ga do: a in dús tria ima te ri al. Ela com pre en de, 
na que la mi nha clas si fi ca ção, duas su bá re as, a sa ber: 
a da pro du ção in te lec tu al uti li tá ria — isto é, in ven tos
pa ten teá ve is — e a da in dús tria cul tu ral.

Na pro du ção in te lec tu al pa ten teá vel, o des ta -
que fica com a cri a ção e ex por ta ção de pro gra mas de
com pu ta dor — soft wa re. Assim como no hard wa re, a
pro du ção bra si le i ra de pro gra mas tem seu pon to mais
alto na au to ma ção ban cá ria e co mer ci al, além da se-
gu ran ça de re des, o que fez do País um dos dez lí de -
res mun di a is no se tor.

De i xei para o fim a in dús tria cul tu ral, Se nho res
Se na do res, por que tal vez seja a su bá rea em que o
nome do País es te ja mais for te men te mar ca do a cada
vez que um es tran ge i ro con so me um de nos sos pro du -
tos. Os des ta ques vão, em pri me i ro lu gar, para nos sa
mú si ca: des de os tem pos das mo di nhas de Do min gos
Cal das Bar bo sa, ain da no sé cu lo XIX, pas san do pelo
ma xi xe, pela fi gu ra de Car mem Mi ran da, e pela bos-
sa-nova, ela sem pre en con trou re cep ti vi da de na Eu ro -
pa, nos Esta dos Uni dos e, mais re cen te men te, no Ja-
pão. Mu i tas ve zes não te mos idéia do quan to nos sos
mú si cos e com po si to res são que ri dos nes sas pla gas.

Hoje, po rém, nos sa in dús tria de dra mar tur gia
gra va da — ci ne ma e te le vi são — tor nou-se um su ces -
so mun di al. O caso do fo lhe tim te le vi si vo Escra va Isa-
u ra, por exem plo, tor nou-se em ble má ti co: ten do ca í do 
no gos to de pú bli cos tão he te ro gê ne os e dis tan tes do
Bra sil como o da Chi na, o da Indo né sia e o do Vi et nã,
fez da atriz Lu cé lia San tos uma ce le bri da de mun di al.
Mais de 130 pa í ses já com pram te le no ve las bra si le i -
ras, e elas ob têm ele va dos ín di ces de te le a u diên cia
em to dos eles.

Bem, Se nho ras e Se nho res Se na do res, esta foi,
como dis se no iní cio, uma rá pi da vi a gem pe los itens
de nos sa pa u ta de ex por ta ções que têm fe i to o su pe -
rá vit da ba lan ça co mer ci al bra si le i ra. A di ver si da de de
se to res mos tra o quan to o País pode sur pre en der as
pes so as que ain da acham que so mos re pú bli ca ba-
na ne i ra, mera ex por ta do ra de com mo di ti es ba ra tas. A
re a li da de é bem ou tra, e o fu tu ro pro me te ser ain da
mais di nâ mi co.

Mu i to obri ga do.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, do mi na da a gra ve
cri se ener gé ti ca, por nós in ten sa men te vi vi da nos úl ti -
mos me ses, e re to ma dos os es tu dos com vis tas à trans-
po si ção das águas que de ve rão con tri bu ir para a su pe -
ra ção em de fi ni ti vo do dé fi cit hí dri co do Nor des te, ve nho 
a esta tri bu na uma vez mais com par ti lhar al gu mas con-
si de ra ções acer ca des ta se cu lar es cas sez.

Há pou co mais de cen to e vin te anos, con ta a
His tó ria que o nos so Impe ra dor Pe dro II, im pres si o na -
do com a seca que se aba teu so bre o Nor des te em
1877, te ria afir ma do que ”ven de ria até a úl ti ma pe dra
da co roa, mas ne nhum nor des ti no mor re ria de fome“.
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Todo esse tem po trans cor ri do, con tu do, não foi o
bas tan te para que su pe rás se mos as cons tan tes tra-
gé di as que se re pe tem pe ri o di ca men te, ao lon go das
su ces si vas se cas, ante os im po ten tes es for ços para
com ba tê-las, em pre en di dos das mais di ver sas for-
mas, pe los mais va ri a dos go ver nan tes. 

Mais de cen to e vin te anos de po is do fla ge lo que
José do Pa tro cí nio des cre veu como ”a tra gé dia da
ver go nha na ci o nal”, se gui mos tes te mu nhan do a re a li -
da de de mi lhões de nor des ti nos lu tan do con tra a
fome. Iner mes, vemo-nos re pe ti da men te às vol tas
com esse pro ble ma ab so lu ta men te pre vi sí vel, de ca u -
sas co nhe ci das e de con se qüên ci as es pe ra das. 

Sa be mos que a fal ta d’água é crô ni ca, que o fe-
nô me no da es ti a gem em lar gas pro por ções se re pe te
em mé dia três ve zes a cada dé ca da.

Sa be mos tam bém que até hoje a ques tão vem
sen do sem pre en fren ta da qua se ex clu si va men te por
seu ân gu lo emer gen ci al e que tal as sis ten ci a lis mo,
além de im pli car ele va dos cus tos, não traz con si go
ne nhu ma pers pec ti va de pro gres so, tam pou co de
par ti ci pa ção ati va do in di ví duo na so ci e da de, for ça
mo triz e cir cuns tân cia ge ra do ra da si ner gia in dis pen -
sá vel para o exer cí cio de uma ci da da nia dig na.

Sa be mos ain da que as tec no lo gi as hoje dis po -
ní ve is ofe re cem so lu ções ca pa zes, quan do ade qua -
da men te apli ca das, de ga ran tir a con vi vên cia har mo -
ni o sa do ho mem com as mais ad ver sas con di ções cli-
má ti cas. 

De cer to não po de mos des cu rar das ações de
emer gên cia em so cor ro às po pu la ções vi ti ma das pe-
las ca la mi da des da seca. Po rém não é ra ci o nal nem
so li dá rio de i xar mos de ado tar me di das para ter mi -
nan te men te evi tar que se re pi tam.

Nas úl ti mas dé ca das inú me ras obras de in fra-es -
tru tu ra fo ram ini ci a das, num es for ço para mi no rar a an-
gús tia dos que cla ma vam por ali men tos e por em pre go.
A cada nova ca tás tro fe, mi lha res de pro je tos pro li fe ra -
vam, sem que hou ves se con ca te na ção en tre eles. Ine-
xis tia um ma pe a men to cla ro da si tu a ção quan to às al-
ter na ti vas de de sen vol vi men to in te gra do do pon to de
vis ta de um pla ne ja men to agrí co la, in dus tri al, so ci al,
edu ca ci o nal e tec no ló gi co para a re gião.

Enquan to isso, Isra el plan ta va to ma tes em ple-
no de ser to, e a Ca li fór nia des pon ta va como ma i or ex-
por ta do ra mun di al de fru tas. 

Por aqui, só no ano de 1993, fo ram gas tos 32
mi lhões de re a is ape nas com bol sas de tra ba lho e
com car ros-pipa. 

Por aqui, em 1998, mais de 1300 mu ni cí pi os fo-
ram du ra men te cas ti ga dos pela seca que atin giu qua-
se dez mi lhões de pes so as. 

Ago ra, es ta mos di an te de dois pro ble mas ain da
mais gra ves: o pri me i ro diz res pe i to ao imi nen te co-
lap so do abas te ci men to de água nos Esta dos do Ce-
a rá, Rio Gran de do Nor te e Pa ra í ba. 

A de man da anu al des ses Esta dos é hoje da or-
dem de um bi lhão e oi to cen tos me tros cú bi cos. A sim-
ples pro je ção des te va lor para os pró xi mos três anos
nos apon ta para uma de man da ten den ci al es ti ma da
em mais 31%, ou seja, um con su mo de oi ten ta me tros 
cú bi cos por se gun do, con tra atu a is cin qüen ta e cin co.

Daí, a ur gên cia ab so lu ta em se au men tar a ca pa -
ci da de da ofer ta, ra zão pela qual se es tu dam as pos si bi -
li da des de trans po si ção das águas do São Fran cis co e
do To can tins, pos si bi li da des es tas cu jas ex pec ta ti vas
ago ra se ele vam, com a re cen te ob ten ção, no fi nal do
mês pas sa do, do fi nan ci a men to de US$800 bi lhões, ob-
ti dos jun to ao go ver no es pa nhol, des ti na dos ao Mi nis té -
rio da Inte gra ção Na ci o nal para esse fim.

O se gun do pro ble ma re si de na ame a ça que já
as so la mais de 50% do ter ri tó rio nor des ti no: o fe nô -
me no da de ser ti fi ca ção.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, es ta mos
fa lan do de uma su per fí cie su pe ri or a um mi lhão e
meio de qui lô me tros qua dra dos.

Estu dos re a li za dos por cen tro de pes qui sas da
Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí re ve lam que ”a ir ri ga -
ção ina de qua da tor nou es té re is 30% das áre as re ga -
das ar ti fi ci al men te. Joga-se mu i ta água em so los com
ba i xa ca pa ci da de de ab sor ção e não se es tu dam
obras de dre na gem“.

Por ou tro lado, téc ni cos do Insti tu to Na ci o nal de
Pes qui sas Espa ci a is de São José dos Cam pos afir-
mam que pelo me nos dois ter ços da área do Po lí go no 
das Se cas po dem tor nar-se ter ras pro du ti vas.

Se jam qua is fo rem as so lu ções en con tra das,
uma co i sa é cer ta: nada efi caz se po de rá fa zer sem a
par ti ci pa ção da so ci e da de. Indis pen sá vel é a aus cul ta 
e o de ba te jun to à so ci e da de ci vil, por meio de seus
ca na is e ins tân ci as de par ti ci pa ção re pre sen ta ti va. 

Assim, do exer cí cio da cri a ti vi da de e da am pla
tro ca de idéi as nas di ver sas ór bi tas da ex pres são de-
mo crá ti ca sur gi rão as al ter na ti vas ca pa zes de en fren -
tar com êxi to de sa fi os des ta mag ni tu de. 

Com pe te a nós, le gis la do res, bem como à co-
mu ni da de em ge ral, às Orga ni za ções Não-Go ver na -
men ta is, aos con se lhos de re pre sen ta ção po pu lar e,
es pe ci al men te, ao ci da dão cons ci en te, o en ga ja men -
to ati vo na bus ca de so lu ções apro pri a das.
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Sa nar os efe i tos da no sos da seca e até ti rar pro-
ve i to das ca rac te rís ti cas cli ma té ri cas sin gu la res do
Nor des te é ta re fa que nos com pe te re a li zar de vez por
to das, a par tir de um en fren ta men to co e ren te que
con ju gue obs ti na da de ter mi na ção po lí ti ca, cri te ri o sa
uti li za ção dos me i os ci en tí fi co-tec no ló gi cos e pla ne ja -
men to es tra té gi co ade qua do.

É pre ci so que subs ti tu a mos a idéia de aca bar
com a seca pela idéia de con vi ver com ela. Te mos de
apren der com ela. Ao in vés de re me di ar seus efe i tos,
te mos de in ves tir em pes qui sa e tec no lo gia de pon ta;
em pro gra mas con sis ten tes de lon go pra zo e na cor-
re ta ca pa ci ta ção da que les que vão exe cu tá-los.

Den tre as mu i tas co i sas que te mos a fa zer, há
que mu dar mos a es tru tu ra fun diá ria do Nor des te. Te-
mos tam bém de cri ar atra ti vos para que mais ca pi tal
pri va do se fixe na re gião. Te mos ain da de ex tir par da
men ta li da de do nor des ti no a cha ma da ”cul tu ra da
seca“, para que esta dê lu gar a um novo pa ra dig ma
de or ga ni za ção e par ti ci pa ção co mu ni tá ria. 

É im pe ri o so que haja nes te con tex to o es tí mu lo a
uma pos tu ra par ti ci pa ti va por par te das po pu la ções en-
vol vi das. Cabe às es fe ras de go ver no pro pi ci ar que a re-
pre sen ta ti vi da de so ci al se exer ça de for ma ati va e re a ti -
va, em lu gar da ati tu de pas si va, até hoje ali men ta da
pelo res cal do de an ti gos pa drões do cli en te lis mo ser vil.

Não bas tam, por tan to, a von ta de po lí ti ca e a
ade qua da ação dos go ver nos. Cum pre que se de sen -
vol va uma efe ti va mo bi li za ção so ci al. 

Ade ma is, ha ve mos de pri o ri zar a sus ten ta bi li da -
de, com pa ti bi li zan do um equi li bra do cres ci men to eco-
nô mi co com as vo ca ções na tu ra is da re gião. 

Te nho me re fe ri do, em di ver sas opor tu ni da des,
à van ta gem que le va mos em com pa ra ção com as de-
ma is re giões semi-ári das do pla ne ta. O cli ma
semi-ári do tro pi cal do Nor des te pro por ci o na alta lu mi -
no si da de, ca lor cons tan te e ba i xa umi da de re la ti va do
ar, o que, as so ci a do à ir ri ga ção, re sul ta em ma i or ve-
lo ci da de de cres ci men to das plan tas, ma i or pro du ti vi -
da de e me nor in ci dên cia de pra gas.

Expe riên ci as bem-su ce di das vêm sen do de sen -
vol vi das com o em pre go de di ver si fi ca das téc ni cas,
com mé to dos de ir ri ga ção mais ade qua dos, como é o
caso do go te ja men to, sis te ma pelo qual se in je ta a
água di re ta men te no sis te ma ra di cu lar da plan ta, es-
pe ci al men te in di ca do para as cul tu ras de me lão, uva e
ma ra cu já; ou a ir ri ga ção por ma cro as per são, in di ca da
para ou tras cul tu ras.

A ex plo ra ção do vas to po ten ci al da re gião para a
ins ta la ção de agro in dús tri as ori en ta das à fru ti cul tu ra
ten de prin ci pal men te a po ten ci a li zar a ca pa ci da de de

ge ra ção em pre gos. O in ves ti men to para se cri ar um
em pre go no se tor de hor ti fru ti cul tu ra é da or dem de
seis mil dó la res, quin ze ve zes me nor do que o ne ces -
sá rio para se cri ar um em pre go na in dús tria au to mo bi -
lís ti ca, por exem plo. 

As so lu ções de cu nho es tru tu ral pas sam ne ces -
sa ri a men te por toda uma re vo lu ção de con ce i tos, prá-
ti cas e com por ta men tos. Envol ve uma nova vi são de
mun do, di ta da por uma nova or dem eco nô mi ca e uma
nova cul tu ra or ga ni za ci o nal. 

No mun do glo ba li za do em que vi ve mos, é mis ter
que ex ce da mos ní ve is de efi ciên cia, de qua li da de e pro-
du ti vi da de mun di a is cada vez ma i o res, sob pena de
sen ten ci ar mos nos sos pro fis si o na is à ob so les cên cia e
nos sas em pre sas à fa len ci al per da de com pe ti ti vi da de,
sub ju gan do as sim nos so País à pior e mais in su por tá vel 
de pen dên cia ex ter na, pela fal ta do in su mo mais es tra té -
gi co no mun do de hoje: o co nhe ci men to.

É fun da men tal que do mi ne mos no vas téc ni cas
de ma ne jo; que se ja mos com pe ten tes para se guir
adi an te com idéi as ou sa das como a in ter li ga ção e
ges tão in te gra da das prin ci pa is ba ci as do semi-ári do,
de modo a oti mi zar o apro ve i ta men to dos 87 bi lhões
de me tros cú bi cos de água por ano pro ve ni en te dos
rios pe re nes. De ve mos pla ne jar o ge ren ci a men to hi-
dro am bi en tal e de águas sub ter râ ne as cu jas re ser vas 
ex plo rá ve is se es ti mam em 200 bi lhões de me tros cú-
bi cos anu a is. 

Enfim, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, di-
an te do tem po que urge, a nós com pe te, de mãos da-
das com a ci da da nia, de sen vol ver um pla no bem ar ti cu -
la do que dis po nha das fer ra men tas ca pa zes de nos
ade quar ao de sa fio que se nos de fron ta, fer ra men tas
ca pa zes de for ne cer res pos ta ime di a ta às exi gên ci as
não só hí dri cas, mas tam bém es tru tu ra is e de mo bi li za -
ção so ci al, ago ra ina diá ve is para o de sen vol vi men to da
re gião, sob pena de por mos o Nor des te à mar gem da
Fe de ra ção bra si le i ra. Pior que isso, sob pena de ser mos 
ví ti mas de nos so pró prio des ca so, pois, como di zia o ro-
man cis ta nor des ti no Amé ri co de Alme i da, ”Há uma tra-
gé dia ma i or que mor rer de fome no de ser to: é não ter o
que co mer na ter ra de Ca naã“.

Era o que eu ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia dá por en cer ra da a
pre sen te ses são.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 13 mi nu tos.)

(OS  11748/02)
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Ata da 21ª Sessão Não Deliberativa
em 15 de março 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. Edi son Lo bão, Car los Pa tro cí nio, Lind berg Cury e Pe dro Si mon

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car-
los Pa tro cí nio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO
DOS TRANSPORTES

Nº 180/2002, de 13 do cor ren te, en ca mi nhan do
có pia do Avi so nº 22, de 2002, com in for ma ções em
aten di men to ao Re que ri men to nº 5; de 2001, do Se-
na dor Ade mir Andra de.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

A Pre si dên cia es cla re ce que, ape sar
do Mi nis tro dos Trans por tes in for mar que já
ha via res pon di do o re fe ri do Re que ri men to
atra vés do Avi so nº 22, de 11 de ja ne i ro úl ti -
mo, o mes mo não foi pro to co la do na Se cre -
ta ria-Ge ral  da Mesa, mo ti vo pelo qual não
foi en ca mi nha do ao Se na dor Ade mir Andra-
de, na que la data.

O re que ri men to vai ao ar qui vo.

PRO JE TO RE CE BI DO DA
CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2002
(Nº 1.745/99, na Casa de ori gem)

Alte ra o art. 1º e re vo ga o art. 4º, am-
bos da Lei nº 8.529, de 14 de de zem bro
de 1992.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.529, de 14 de de zem -

bro de 1992, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º É as se gu ra da a com ple men ta -
ção de apo sen ta do ria, paga na for ma pre-
vis ta pela Lei Orgâ ni ca da Pre vi dên cia So ci -
al (LOPS), a to dos os em pre ga dos da
Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos 
– ECT, ati vos, ina ti vos e aos res pec ti vos
pen si o nis tas, que te nham sido in te gra dos
ou ad mi ti dos nos seus qua dros até 31 de
de zem bro de 1976, in de pen den te men te do
re gi me ju rí di co de sua ad mis são.” (NR)

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

Art. 3º Re vo ga-se o art. 4º da Lei nº 8.529, de 14
de de zem bro de 1992.

PROJETO DE LEI Nº 1.745, DE 1999

Esten de os be ne fí ci os da Lei nº 8.529,
de 14 de de zem bro de 1992, aos Empre-
ga dos da Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os 
e Te lé gra fos – ECT, ori gi ná ri os do Ex-De-
par ta men to dos Cor re i os e Te lé gra fos –
DCT, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º Fica es ten di da a ga ran tia de com ple men ta -

ção de apo sen ta do ria a to dos os em pre ga dos da
Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT, ati-
vos e ina ti vos, ori gi ná ri os do ex tin to De par ta men to dos
Cor re i os e Te lé gra fos – DCT, in de pen de te men te do re-
gi me ju rí di co e da data de sua ad mis são, o be ne fí cio as-
se gu ra do de que tra ta a Lei nº 8.529, de 14 de de zem -
bro de 1992.

Art. 2º Esta lei, en tra rá em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio e es-
pe ci al men te o art. 4 da Lei nº 8.529, de 14 de de zem bro
de 1992.

Sala das Ses sões, Bra sí lia – DF, de mar ço de
1999. – Pa u lo de Alme i da, De pu ta do Fe de ral – PPB.

Jus ti fi ca ção

Com o ad ven to da Lei nº 6.184, de 11 de de zem -
bro de 1974, sur giu uma úni ca ca te go ria de ece tis ta
dos ex-ser vi do res pú bli cos re gi dos pela Lei nº 1.711,
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de 28 de ou tu bro de 1952, ori un dos do an ti go De par -
ta men to dos Cor re i os e Te lé gra fos – DCT, que até a
data de 31 de de zem bro de 1976, fi ze ram op ção pelo
re gi me da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT e
a dos ad mi ti dos em 1968, por meio de con cur so pú bli -
co, como ce le tis tas, e os que in gres sa ram após 1969
na Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos, a pri-
me i ra com di re i to à com ple men ta ção de vi da pela
União e a Se gun da, sem que hou ves se esse be ne fí -
cio, que cons ti tui ga ran tia as se gu ra da por for ça do di-
re i to con quis ta do ao lon go do pas sar do tem po, como
de fen do por meio dos mais di ver sos di plo mas le ga is.

O pre sen te pro je to de lei, visa a es pan car essa
aber ran te e imo ral dis cri mi na ção, que não se jus ti fi ca
no âm bi to de uma mes ma en ti da de. Ora, se to dos são
em pre ga dos do ex-De par ta men to dos Cor re i os e Te-
lé gra fos – ECT, não há como so bre sis tir tra ta men to
de si gual para os que fo ram ad mi ti dos no ano de 1968,
não se po den do com pre en der e se con ce ber a ra zão
pela qual fo ram ex cep ci o na dos, se pa ra dos e sem gre -
ga dos ao teor do art. 4 da Lei nº 8.529, de 14 de de-
zem bro de 1992, dis po si ti vo que vige em fla gran te
con fli to ju rí di co com o que es ta be le ce o art. 1º do
mes mo di plo ma le gal, que dá o di re i to à com ple men -
ta ção da apo sen ta do ria, por meio de duas re gras di-
ver gen tes que re je i ta ram ece ti tas ad mi ti dos em 1968.

Dú vi da não há, Exce len tís si mos se nho res De-
pu ta dos Fe de ra is, que o con ce i to mo ral e le gal de iso-
no mia cons ti tu ci o nal, é no sen ti do de tra tar os igua is,
igual men te, por tan to bus ca a ma té ria o tra ta men to de
se as se gu rar o di re i to de jus ti ça e de igual da de.

Pe las ra zões ex pos tas o pre sen te Pro je to de
Lei, há de me re cer o mais am plo apo io de Vos sas
Exce lên ci as, Exce len tís si mos se nho res De pu ta dos
Fe de ra is.

Sala das Ses sões, Bra sí lia – DF, de mar ço de
1999. – Pa u lo de Alme i da, De pu ta do Fe de ral – PPB.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.529, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1992

Dis põe so bre a com ple men ta ção da
apo sen ta do ria do pes so al do ex tin to De-
par ta men to de Cor re i os e Te lé gra fos
(DCT) e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º É ga ran ti da a com ple men ta ção da apo-
sen ta do ria, paga na for ma pre vis ta pela Lei Orgâ ni ca
da Pre vi dên cia So ci al (LOPS), aos em pre ga dos da
Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos (ECT)
que te nham sido in te gra dos nos seus qua dros até 31
de de zem bro de 1976.
....................................................................................

Art. 4º Cons ti tui re qui si to es sen ci al para a con-
ces são da com ple men ta ção de que tra ta esta lei a
con di ção de em pre ga do da Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fos (ECT), in te gra do nos seus qua-
dros com base na Lei nº 6.184, de 11 de de zem bro de
1974, e ori gi ná rio do ex tin to De par ta men to de Cor re i -
os e Te lé gra fos.
....................................................................................

PARECERES

PARECERES NºS 143 e 144, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
32, de 2001 (nº 2.660/96, na ori gem), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre o tem po de di re ção do
mo to ris ta de ca mi nhões e ôni bus tra fe -
gan do em ro do vi as.

PARECER Nº 143, DE 2002
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Ori un do do Po der Exe cu ti vo, é sub me ti do ao
exa me des 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 32, de 2001,
que pro í be o mo to ris ta de ca mi nhão e ôni bus, tra fe -
gan do em ro do vi as, di ri gir inin ter rup ta men te por mais
de qua tro ho ras, e es ta be le ce, ain da, que ele deve
des can sar pelo me nos uma hora de for ma con tí nua,
ou de modo des con tí nuo, ao lon go das qua tro ho ras
de di re ção.

A pro po si ção pre vê tam bém que:
a) os mo to ris tas, den tro do pe río do de 24 ho ras,

de ve rão ob ser var um in ter va lo inin ter rup to de doze
ho ras para des can so;

b) os ca mi nhões e ôni bus de trans por te ro do viá -
rio te rão como equi pa men to obri ga tó rio um ta có gra fo
ou equi pa men to equi va len te;

c) o des cum pri men to do dis pos to no art. 1º acar-
re ta rá a in ter cep ta ção tem po rá ria do ve í cu lo pelo
tem po de pa ra da não ob ser va do e mul ta no va lor de
R$180,00 para cada hora ou fra ção, de vi da em do bro
em caso de re in ci dên cia;

d) a in fra ção ao dis pos to nos §§ 1º ou 2º do art.
2º im por ta rá em apre en são do ve í cu lo e mul ta de
R$540,00.

Na ex po si ção de mo ti vos que acom pa nha a
men sa gem pre si den ci al, os Mi nis tros de Esta do da
Jus ti ça, dos Trans por tes, do Tra ba lho e o Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca ale gam:
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“Mais re cen te men te fo ram re u ni dos
em Bra sí lia, nos úl ti mos dias de ou tu bro do
cor ren te ano, cer ca de 80 es pe ci a lis tas em
trân si to de todo o País, re pre sen tan do os
go ver nos fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is,
en ti da des de clas se e da so ci e da de ci vil,
com o ob je ti vo de ana li sar o de sa fio dos aci-
den tes de trân si to e pro por me di das para
sua re du ção. Nes se en con tro, a re gu la men -
ta ção e re du ção do tem po de di re ção dos
mo to ris tas de ca mi nhão e ôni bus, em ro do -
vi as, sur gi ram como me di das emer gen ci a is
a se rem ado ta das.”

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

Sem nos apro fun dar mos no mé ri to do pro je to, que
opor tu na men te de ve rá ser ob je to de exa me mais de ta -
lha do da Co mis são de Assun tos So ci a is, não é de ma is
en fa ti zar que o le gis la dor, aten den do às pe cu li a ri da des
de al gu mas pro fis sões, às exi gên ci as da co le ti vi da de e
ao in te res se so ci al, tem o de ver de re gu la men tá-las, le-
van do em con ta o tipo de ati vi da de, o des gas te que ela
pro duz e os pos sí ve is ris cos de cor ren tes do seu exer cí -
cio, e, com base nes ses as pec tos, lhes con fe rir tra ta -
men to es pe ci al.

Assim, sem per der de vis ta o enun ci a do no art. 5º,
XIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que de ter mi na ser li vre o
exer cí cio das pro fis sões, as res tri ções que ex cep ci o nal -
men te o Esta do se obri ga a es ta be le cer in ci dem so bre o
di re i to de exer cí cio da pro fis são. Obje ti vam tão-so men te 
pro te ger a vida, a sa ú de, a se gu ran ça e a li ber da de das
pes so as, as sim como pos si bi li tar aos pro fis si o na is que
a exer cem con di ções ade qua das para de sem pe nhar
sua ati vi da de.

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 XI).

Por ou tro lado, a ma té ria, por re la ci o nar-se a
trân si to e trans por te, deve ser dis ci pli na da em lei or di -
ná ria. E, 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

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2001, no que tan ge
aos as pec tos de ju ri di ci da de e cons ti tu ci o na li da de.

Sala da Co mis são, 15 de agos to de 2001. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor –
Se bas tião Ro cha – Ma ria do Car mo Alves – José

Alen car – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Fre i re –
Pe dro Piva – José Agri pi no – Pe dro Ubi ra ja ra –
Antô nio Car los Jú ni or – Fran ce li no Pe re i ra – Ro-
meu Tuma.

PARECER Nº 144, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Ori un do do Po der Exe cu ti vo, é sub me ti do ao
exa me des ta Co mis são de Assun tos So ci a is o Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2001, que pro í be o mo to -
ris ta de ca mi nhão e ôni bus, tra fe gan do em ro do vi as,
di ri gir inin ter rup ta men te por mais de qua tro ho ras, e
es ta be le ce, ain da, que ele deve des can sar pelo me-
nos uma hora de for ma con tí nua, ou de modo des con -
tí nuo, ao lon go das qua tro ho ras de di re ção.

A pro po si ção pre vê tam bém que:
a) os mo to ris tas, den tro do pe río do de 24 ho ras,

de ve rão ob ser var um in ter va lo inin ter rup to de doze
ho ras para des can so;

b) os ca mi nhões e ôni bus de trans por te ro do viá -
rio te rão como equi pa men to obri ga tó rio um ta có gra fo
ou equi pa men to equi va len te;

c) o des cum pri men to do dis pos to no art. 1º acar-
re ta rá a in ter cep ta ção tem po rá ria do ve í cu lo pelo
tem po de pa ra da não ob ser va do e mul ta no va lor de
R$180,00 para cada hora ou fra ção, de vi da em do bro
em caso de re in ci dên cia;

d) a in fra ção ao dis pos to nos §§ 1º ou 2º do art.
2º im por ta rá em apre en são do ve í cu lo e mul ta de
R$540,00.

Na ex po si ção de mo ti vos que acom pa nha a
men sa gem pre si den ci al, os Mi nis tros de Esta do da
Jus ti ça, dos Trans por tes, do Tra ba lho e o Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca ale gam:

“Mais re cen te men te fo ram re u ni dos
em Bra sí lia, nos úl ti mos dias de ou tu bro do
cor ren te ano, cer ca de 80 es pe ci a lis tas em
trân si to de todo o País, re pre sen tan do os
go ver nos fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is,
en ti da des de clas se e da so ci e da de ci vil,
com o ob je ti vo de ana li sar o de sa fio dos aci-
den tes de trân si to e pro por me di das para
sua re du ção. Nes se en con tro, a re gu la men -
ta ção e re du ção do tem po de di re ção dos
mo to ris tas de ca mi nhão e ôni bus, em ro do -
vi as, sur gi ram como me di das emer gen ci a is
a se rem ado ta das.”

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.
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II – Aná li se

A ten dên cia atu al, no mun do in te i ro, não é mais
a de fi xar a du ra ção da jor na da de tra ba lho do mo to -
ris ta pro fis si o nal de ca mi nhões e ôni bus que tra fe gam 
em ro do vi as, mas a de es ta be le cer um li mi te de tem-
po na di re ção do ve í cu lo.

A Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia, ao re gu la -
men tar a ma té ria, ado tou o con tro le de tem po de di-
re ção. A de ci são le vou em con ta, de um lado, a pre o -
cu pa ção em re du zir o nú me ro de aci den tes e, de ou-
tro, o in te res se do em pre ga dor e do mo to ris ta pro fis si -
o nal em, por in ter mé dio do con tro le do tem po de di re -
ção, equa ci o nar as con di ções des fa vo rá ve is para o
mo to ris ta, e evi tar, des se modo, a con cor rên cia pre-
da tó ria do fre te, pre ju di ci al tan to para as em pre sas
quan to para os au tô no mos.

A pro pos ta sob aná li se, ao es ta be le cer o tem po
de di re ção e não da jor na da diá ria de tra ba lho, tem
vá ri os as pec tos po si ti vos. Se o pro je to de ter mi nas se
a du ra ção da jor na da, esta se gu ra men te não se ria
ob ser va da pe los au tô no mos e, mu i to me nos, pe los
mo to ris tas dos ôni bus clan des ti nos. Já a re gu la men -
ta ção do tem po de di re ção con tro la efe ti va men te to-
dos os pro fis si o na is, sem a pre o cu pa ção em sa ber se
o tem po de es pe ra ou de não-es pe ra, de car ga ou
des car ga e de pa ra da nos pos tos fis ca is com põe a
jor na da de tra ba lho ou não.

Atu al men te, mu i tas em pre sas de car ga e de ôni-
bus já fa zem o con tro le efe ti vo do tem po de di re ção e da
jor na da de tra ba lho do mo to ris ta. Qu an do este é em pre -
ga do, sem pre que ul tra pas sar a jor na da nor mal de tra-
ba lho, es ta rá fa zen do ser vi ço ex tra or di ná rio. Infe liz men -
te, o mo to ris ta de ca mi nhão, que hoje é obri ga do a fa zer 
um per cur so de dois mil qui lô me tros, se gu ra men te,
além de fa zer uma quan ti da de bas tan te alta de ho ras
ex tras, per ma ne ce, mu i tas ve zes, além da sua ca pa ci -
da de fí si co-men tal na di re ção do ve í cu lo co lo can do, as-
sim, em ris co a pró pria vida e a dos ou tros.

O pre sen te pro je to traz em seu bojo, sem dú vi da 
al gu ma, uma so lu ção me lhor e mais abran gen te
quan do de ter mi na que o mo to ris ta deve obe de cer um
tem po má xi mo de di re ção, in de pen den te men te da
jor na da de tra ba lho. Di ri gin do qua tro ho ras, terá que,
obri ga to ri a men te, des can sar de for ma con tí nua, ou
de modo des con tí nuo, além de ob ser var um re pou so
mais pro lon ga do a cada vin te e qua tro ho ras.

Não é de ma is en fa ti zar tam bém que, se gun do
pro je ções, a pre sen te re gu la men ta ção po de rá ge rar
tam bém um acrés ci mo de vin te por cen to na ofer ta de
tra ba lho, além de con tri bu ir sen si vel men te para a di-
mi nu i ção dos aci den tes de trân si to. Nes se sen ti do, a
pro po si ção cum pre uma no tá vel fi na li da de so ci al.

Ain da que a pre sen te re gu la men ta ção ve nha
tra zer um leve au men to de cus tos nos ser vi ços, não é
de ma is res sal tar que eles se rão com pen sa dos, como
já fri sa mos, pelo au men to da ofer ta de tra ba lho e re-
du ção de aci den tes.

Por úl ti mo, ou vi das as en ti da des re pre sen ta ti -
vas do se tor e com o ob je ti vo de aper fe i ço ar o tex to da
pro pos ta go ver na men tal, de se ja mos apre sen tar, por
meio de subs ti tu ti vo que ao fi nal des te ofe re ce mos,
al gu mas mo di fi ca ções que jul ga mos opor tu nas, a sa-
ber:

1. pror ro ga ção em uma hora do tem po de di re -
ção pre vis to no ca put do art. 1º, uma vez que nem
sem pre o mo to ris ta de ca mi nhão ou de ôni bus tem a
pos si bi li da de de pa rar seu ve í cu lo, seja por pro ble ma
de trá fe go, por fal ta de lu gar ade qua do para es ta ci o -
nar ou, por qual quer ou tro mo ti vo que pos sa co lo car
em ris co a se gu ran ça das pes so as, do ve í cu lo ou de
sua car ga;

2. eli mi na ção do des can so pre vis to no ca put do
art. 1º, sem pre que se ini ci ar o pe río do de re pou so mais
pro lon ga do, pois, nes te caso, não te ria sen ti do con ce -
der o des can so de po is das qua tro ho ras de di re ção;

3. re du ção de doze para, no mí ni mo, dez ho ras
o tem po de du ra ção do des can so em que o mo to ris ta
fica obri ga do, den tro do pe río do de vin te e qua tro ho-
ras, a ob ser var um in ter va lo inin ter rup to mais lon go;

4. al te ra ção do ca put do art. 2º, a fim de uni for -
mi zar a lin gua gem do pro je to com a do Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, man ten do a op ção para ou tros ti-
pos na for ma do re gu la men to;

5. su pres são dos §§ 2º e 3º do art. 2º, eis que a
obri ga to ri e da de dos equi pa men tos a que se re fe rem já
está pre vis ta no art. 105, II, do Có di go Bra si le i ro de
Trân si to;

6. al te ra ção do pa rá gra fo úni co, já que a pe na -
li da de em con du zir o ve í cu lo sem equi pa men to obri-
ga tó rio ou es tan do este ine fi ci en te ou ino pe ran te, já
está pre vis ta no novo có di go de trân si to. A mu dan ça
que in tro du zi mos ape nas uni for mi za as pe na li da des
para a mes ma in fra ção; e

7. adi ção de ar ti go pre ven do a re gu la men ta ção 
da lei pelo Po der Exe cu ti vo, pois en ten de mos que
ela de ve rá con ter de ta lha men tos para sua me lhor
apli ca ção e ope ra ci o na li za ção.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2001, na for ma do se-
guin te Subs ti tu ti vo:
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EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)

Dis põe so bre o tem po de di re ção do
mo to ris ta de ca mi nhões e ôni bus tra fe -
gan do em ro do vi as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ve da do ao mo to ris ta de ca mi nhão e

ôni bus, tra fe gan do em ro do vi as, di ri gir inin ter rup ta -
men te por mais de qua tro ho ras, de ven do des can sar
pelo me nos 30 trin ta mi nu tos de for ma con tí nua ou de
modo des con tí nuo, ao lon go de qua tro ho ras di ri gi -
das, ex ce to se ini ci ar o pe río do de re pou so pre vis to
no § 2º.

§ 1º Des de que não com pro me ta a se-
gu ran ça ro do viá ria e com o ob je ti vo de lhe
per mi tir che gar a um lu gar de pa ra da ade-
qua da, o mo to ris ta po de rá pror ro gar por até
mais uma hora o tem po de di re ção a que se
re fe re o ca put para as se gu rar a se gu ran ça
das pes so as, do ve í cu lo ou de sua car ga.

§ 2º O mo to ris ta de que tra ta este ar ti -
go fica obri ga do, den tro do pe río do de vin te
e qua tro ho ras, a ob ser var um in ter va lo inin-
ter rup to de, no mí ni mo, dez ho ras de des-
can so.

Art. 2º Os ca mi nhões e ôni bus de trans por te ro do -
viá rio se rão equi pa dos com ins tru men to re gis tra dor ins-
tan tâ neo e inal te rá vel de ve lo ci da de e tem po ou equi pa -
men to equi va len te, na for ma do re gu la men to.

Art. 3º O con tro le e a fis ca li za ção do dis pos to no
art. 1º é de res pon sa bi li da de dos ór gãos exe cu ti vos
do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to.

Art. 4º A in fra ção ao dis pos to no art. 1º im por ta rá 
na re ten ção tem po rá ria do ve í cu lo pelo tem po de pa-
ra da não ob ser va do, sem pre ju í zo da apli ca ção da
mul ta no va lor de R$180,00 (cen to e oi ten ta re a is),
para cada hora, ou fra ção, de vi da em do bro em caso
de re in ci dên cia.

Pa rá gra fo úni co. A in fra ção im por ta rá na apli ca -
ção das pe na li da des Bra si le i ro de Trân si to, cons ti tu in -
do in fra ção re ten ção do ve í cu lo para re gu la ri za ção,
sem pre ju í zo da apli ca ção da mul ta.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 12 de de zem bro de 2001. –
Ro meu Tuma – Pre si den te, Osmar Dias, Re la tor –
Le o mar Qu in ta ni lha – Be ní cio Sam pa io – Gil vam
Bor ges – Ge ral do Cân di do – Ade mir Andra de –
Wal deck Orne las – Mo re i ra Men des – Fer nan do
Ma tu sa lém – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – La u ro
Cam pos – Tião Vi a na – Ma ri na Sil va – Ma gui to Vi-
le la – Ma u ro Mi ran da. 

Aden do ao Pa re cer nº de 2002, da
Co mis são de as sun tos So ci a is, so bre o
pro je to de lei da Câ ma ra nº 32,de 2002.

Em aten di men to ao que dis põe o in ci so IV do
art. 7º da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 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 107, de 26 de abril de 2001, o subs-
ti tu ti vo ao PLC nº 32, de 2001, apro va do pela CAS em
12 de de zem bro de 2001, pas sa a ado tar a se guin te
re da ção:

EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)

Acres cen ta dis po si ti vos à 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,
para li mi tar o tem po inin ter rup to de di re -
ção do mo to ris ta de ca mi nhão ou ôni bus
tra fe gan do em ro do via.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts.
28-A e 230-A:

“Art. 28-A. Fica ve da do ao mo to ris ta de
ca mi nhão ou ôni bus tra fe gan do em ro do via
di ri gir inin ter rup ta men te por mais de qua tro
ho ras, de ven do des can sar pelo me nos 30
(trin ta) mi nu tos, de for ma con tí nua ou de
modo des con tí nuo, ao lon go de qua tro ho-
ras di ri gi das, ex ce to quan do ini ci ar o pe río -
do de re pou so pre vis to no § 2º.

§ 1º Des de que não com pro me ta a se-
gu ran ça ro do viá ria e com o ob je ti vo de lhe
per mi tir che gar a um lu gar de pa ra da ade-
qua da, o mo to ris ta po de rá pror ro gar por até
mais uma hora o tem po de di re ção a que se
re fe re o ca put para as se gu rar a se gu ran ça
das pes so as, do ve í cu lo ou de sua car ga.

§ 2º O mo to ris ta de que tra ta este ar ti -
go fica obri ga do, den tro do pe río do de vin te
e qua tro ho ras, a ob ser var um in ter va lo inin-
ter rup to de, no mí ni mo, dez ho ras de des-
can so."

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

“Art. 230-A. Con du zir ve í cu lo de trans-
por te de car ga ou de trans por te co le ti vo de
pas sa ge i ros em de sa cor do com as con di -
ções es ta be le ci das no art. 28-A, re la ti va -
men te ao tem po má xi mo de per ma nên cia
do con du tor ao vo lan te e aos in ter va los para
des can so.
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Infra ção: gra vís si ma;
Pe na li da de: mul ta, para cada hora ou

fra ção, de vi da em do bro em caso de re in ci -
dên cia;

Me di da Admi nis tra ti va: re ten ção tem-
po rá ria do ve í cu lo por pe río do igual ao da
pa ra da não ob ser va da."

Art. 2º O art. 21 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tem bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te in ci so X, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 21 ..................................................
X – fis ca li zar o cum pri men to das nor-

mas es ta be le ci das no art. 28-A, apli can do
as pe na li da des e ar re ca dan do as mul tas
nele pre vis tas.

.....................................................”(NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, Se na dor.

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, a 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. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 
so bre:
....................................................................................

XI – trân si to e trans por te;
Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

Art. 21. Com pe te aos Órgãos e en ti da des exe-
cu ti vos ro do viá ri os da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos mu ni cí pi os, no âm bi to de sua cir cuns -
cri ção:

I – cum prir e fa zer cum prir a le gis la ção e as nor-
mas de trân si to, no âm bi to de suas atri bu i ções;

II – pla ne jar, pro je tar, re gu la men tar e ope rar o
trân si to de ve í cu los, de pe des tres e de ani ma is, e pro-
mo ver o de sen vol vi men to da cir cu la ção e da se gu ran -
ça de ci clis tas;

III – Implan tar, man ter e ope rar o sis te ma de si-
na li za ção, os dis po si ti vos e os equi pa men tos de con-
tro le viá rio;

IV – co le tar da dos e ela bo rar es tu dos so bre os
aci den tes de trân si to e suas ca u sas;

V – es ta be le cer, em con jun to com os ór gãos de
po li ci a men to os ten si vo de trân si to, as res pec ti vas di-
re tri zes para o po li ci a men to os ten si vo de tran si to;

VI – exe cu tar a fis ca li za ção de trân si to, au tu ar,
apli car as pe na li da des de ad ver tên cia, por es cri to, e
ain da as mul tas e me di das ad mi nis tra ti vas ca bí ve is,
no ti fi can do os in fra to res e ar re ca dan do as mul tas que
apli car;

VII – ar re ca dar va lo res pro ve ni en tes de es ta da e
re mo ção de ve í cu los e ob je tos, e es col ta de ve í cu los
de car gas su per di men si o na das ou pe ri go sas;

VIII – fis ca li zar, au tu ar, apli car as pe na li da des e
me di das ad mi nis tra ti vas ca bí ve is, re la ti vas a in fra -
ções por ex ces so de peso, di men sões e lo ta ção dos
ve í cu los, bem como no ti fi car e ar re ca dar as mul tas
que apli car;

IX – fis ca li zar o cum pri men to da nor ma con ti da
no art. 95, apli can do as pe na li da des e ar re ca dan do
as mul tas nele pre vis tas;

X – im ple men tar as me di das da Po lí ti ca Na ci o -
nal de Trân si to e do Pro gra ma Na ci o nal de Trân si to;

XI – pro mo ver e par ti ci par de pro je tos e pro-
gra mas de edu ca ção e se gu ran ça, de acor do com
as di re tri zes es ta be le ci das pelo Con tran;

XII – in te grar-se a ou tros ór gãos e en ti da des
do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to para fins de ar re ca -
da ção e com pen sa ção de mul tas im pos tas na área
de sua com pe tên cia, com vis tas à uni fi ca ção do li-
cen ci a men to, à sim pli fi ca ção e à ce le ri da de das
trans fe rên ci as de ve í cu los e de pron tuá ri os de con-
du to res de uma para ou tra uni da de da Fe de ra ção;
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XIII – fis ca li zar o ní vel de emis são de po lu en -
tes e ru í do pro du zi dos pe los ve í cu los au to mo to res
ou pela sua car ga, de acor do com o es ta be le ci do no
art. 66, além de dar apo io às ações es pe cí fi cas dos
ór gãos am bi en ta is lo ca is, quan do so li ci ta do;

XIV – vis to ri ar ve í cu los que ne ces si tem de au to -
ri za ção es pe ci al para tran si tar e es ta be le cer os re qui -
si tos téc ni cos a se rem ob ser va dos para a cir cu la ção
des ses ve í cu los.

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do)

....................................................................................
Art. 28. O con du tor de ve rá, a todo mo men to, ter

do mí nio de ser ve í cu lo, di ri gin do com aten ção e cu i -
da dos in dis pen sá ve is à se gu ran ça do trân si to.

....................................................................................
Art. 105. São equi pa men tos obri ga tó ri os dos ve-

í cu los, en tre ou tros a se rem es ta be le ci dos pelo Con-
tran:

....................................................................................
II – para os ve í cu los de trans por te e de con du -

ção es co lar, os de trans por te de pas sa ge i ros com
mais de dez lu ga res e os de car ga com peso bru to to-
tal su pe ri or a qua tro mil, qui nhen tos e trin ta e seis qui-
lo gra mas, equi pa men to re gis tra dor ins tan tâ neo inal-
te rá vel de ve lo ci da de e tem po;

....................................................................................
Art. 230. Con du zir o ve í cu lo:
I – com o la cre, a ins cri ção do chas si, o selo, a

pla ca ou qual quer ou tro ele men to de iden ti fi ca ção do
ve í cu lo vi o la do ou fal si fi ca do;

II – trans por tan do pas sa ge i ros em com par ti -
men to de car ga, sal vo por mo ti vo de for ça ma i or, com
per mis são da au to ri da de com pe ten te e na for ma es-
ta be le ci da pelo Con tran;

III – com dis po si ti vo anti-ra dar;
IV – sem qual quer uma das pla cas de iden ti fi ca -

ção;
V – que não es te ja re gis tra do e de vi da men te li-

cen ci a do;
VI – com qual quer uma das pla cas de iden ti fi ca -

ção sem con di ções de le gi bi li da de e vi si bi li da de:
Infra ção – gra vís si ma;
Pe na li da de – mul ta e apre en são do ve í cu lo;
Me di da ad mi nis tra ti va – re mo ção do ve í cu lo;
VII – com a cor ou ca rac te rís ti ca al te ra da;
VIII – sem ter sido sub me ti do à ins pe ção de se-

gu ran ça ve i cu lar, quan do obri ga tó ria;
IX – sem equi pa men to obri ga tó rio ou es tan do

este ine fi ci en te ou ino pe ran te;

X – com equi pa men to obri ga tó rio em de sa cor do 
com o es ta be le ci do pelo Con tran;

XI – com des car ga li vre ou si len ci a dor de mo tor
de ex plo são de fe i tu o so, de fi ci en te ou ino pe ran te;

XII – com equi pa men to ou aces só rio pro i bi do;
XIII – com o equi pa men to do sis te ma de ilu mi -

na ção e de si na li za ção al te ra dos;
XIV – com re gis tra dor ins tan tâ neo inal te rá vel de

ve lo ci da de e tem po vi ci a do ou de fe i tu o so, quan do
hou ver exi gên cia des se apa re lho;

XV – com ins cri ções, ade si vos, le gen das e sím bo -
los de ca rá ter pu bli ci tá rio afi xa dos ou pin ta dos no pá-
ra-brisa e em toda a ex ten são da par te tra se i ra do ve í -
cu lo, ex ce tu a das as hi pó te ses pre vis tas nes te Có di go;

XVI – com vi dros to tal ou par ci al men te co ber tos
por pe lí cu las re fle ti vas ou não, pa i néis de co ra ti vos ou
pin tu ras;

XVII – com cor ti nas ou per si a nas fe cha das, não
au to ri za das pela le gis la ção;

XVIII – em mau es ta do de con ser va ção, com-
pro me ten do a se gu ran ça, ou re pro va do na ava li a ção
de ins pe ção de se gu ran ça e de emis são de po lu en tes 
e ru í do, pre vis ta no art. 104;

XIX – sem aci o nar o lim pa dor de pára-bri sa sob
chu va:

Infra ção – gra ve;
Pe na li da de – mul ta;
Me di da ad mi nis tra ti va – re ten ção do ve í cu lo

para re gu la ri za ção;
XX – sem por tar a au to ri za ção para con du ção

de es co la res, na for ma es ta be le ci da no art. 136:
Infra ção – gra ve;
Pe na li da de – mul ta e apre en são do ve í cu lo;
XXI – de car ga, com fal ta de ins cri ção da tara e

de ma is ins cri ções pre vis tas nes te Có di go;
XXII – com de fe i to no sis te ma de ilu mi na ção, de

si na li za ção ou com lâm pa das que i ma das:
Infra ção – mé dia;
Pe na li da de – mul ta.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, al te ra ção e a con so li da ção das leis,
con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co
do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta -
be le ce nor mas para a con so li da ção dos
atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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Art. 7º O pri me i ro ar ti go do tex to in di ca rá o ob-
je to da lei e o res pec ti vo âm bi to de apli ca ção, ob ser -
va dos os se guin tes prin cí pi os:
....................................................................................

IV – o mes mo as sun to não po de rá ser dis ci pli -
na do por mais de uma lei, ex ce to quan do a sub se -
qüen te se des ti ne a com ple men tar lei con si de ra da
bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são ex pres sa.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998.

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

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO RISF.

Bra sí lia, 11 de mar ço de 2002

Exmº Sr.
Se na dor Ra mez Te bet
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral 
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Res ti tuo a V. Exª, em ane xo, re da ção ofe re ci da

ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2001 (nº
2.660/96, na Casa de ori gem), de vi da men te ade qua -
do à Lei Com ple men tar nº 95, de 26 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 107, de 26 de abril de 2001, por mim re-
la ta do na Co mis são de Assun tos So ci a is, cujo pa re -
cer foi apro va do por aque le Co le gi a do em 12 de de-
zem bro úl ti mo.

Cum pri da as exi gên ci as, en ca re ço a V. Exª de-
ter mi nar a in clu são em pa u ta da re fe ri da ma té ria.

Aten ci o sa men te, – Osmar Dias, Se na dor.

OF. Nº 27/2002 – SF

Em 19 de fe ve re i ro de 2002

Exmº Sr.
Se na dor Osmar Dias
Se na do Fe de ral

Se nhor Se na dor,
Tomo a li ber da de de pe dir a aten ção de V. Exª

para as dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 95, de
26 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 107, de 26 de abril de
2001, em face da re da ção ofe re ci da ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 32, de 2001 (nº 2.660/96, na Casa de
ori gem), re la ta do por V. Exª na Co mis são de Assun tos 
So ci a is, cujo pa re cer foi apro va do por aque le co le gi a -
do no dia 12 de de zem bro úl ti mo, em es pe ci al ao dis-
pos to no in ci so IV do art. 7º (o mes mo as sun to não
po de rá ser dis ci pli na do por mais de uma lei).

Escla re ço a V. Exª que o re fe ri do pro je to ver sa
ma té ria ob je to da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997 (Có di go de Trân si to Bra si le i ro).

Em ra zão do ex pos to, re me to a V. Exª a ma té ria,
en ca re cen do-lhe as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à ade-
qua ção do seu tex to às no vas re gras de re da ção le-
gis la ti va con ti das nas men ci o na das leis com ple men -
ta res.

À opor tu ni da de, re i te ro a V. Exª meus pro tes tos
de con si de ra ção e apre ço. – Se na dor Ra mez Te bet,
Pre si den te do Se na do Fe de ral.

PARECER Nº 145, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 91, de 2002
(nº 152/2002, na ori gem), do Pre si den te
da Re pú bli ca, en ca mi nhan do ao Se na do
Fe de ral pro pos ta para que seja au to ri za -
da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no, com ga ran tia da União, no va lor
to tal equi va len te a até US$900,000,000.00
(no ve cen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci -
pal, en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES –
e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar par ci -
al men te o Pro gra ma De sen vol vi men to de
Mi cro, Pe que nas e Mé di as Empre sas –
MULTISSETORIAL III.

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

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha para
exa me do Se na do Fe de ral pro pos ta para que seja au-
to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der
ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no a ser con tra ta -
da pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô -
mi co e So ci al – BNDES, no va lor to tal equi va len te a
até US$900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões de dó-
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), jun to ao Ban-
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID.
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Os re cur sos ad vin dos des sa ope ra ção de cré di -
to des ti nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma 
De sen vol vi men to de Mi cro, Pe que nas e Mé di as
Empre sas – MULTISSETORIAL III.

Como en fa ti za do na Aná li se Cus to-Be ne fí cio
Eco nô mi co e So ci al do Pro je to Mul tis se to ri al III, esse
pro gra ma “con sis te em, ba si ca men te, fi nan ci ar sub-
pro je tos de em pre sas pri va das apo i a das pelo
BNDES, di re ta men te ou por meio de sua rede de
agen tes fi nan ce i ros cre den ci a dos, e será com pos to
por re cur sos do em prés ti mo do BID e re cur sos da
con tra par ti da na ci o nal, os qua is po de rão vir a ser alo-
ca dos por ou tra agên cia mul ti la te ral ou bi la te ral”. Mais
adi an te des ta ca: “os in ves ti men tos a se rem apo i a dos
com re cur sos do pro gra ma per mi ti rão in ten si fi car o
pro ces so de mo der ni za ção do par que pro du ti vo na ci -
o nal, prin ci pal men te no seg men to de em pre sa de me-
nor por te, pro pi ci an do, as sim, o apro fun da men to da
in te gra ção com pe ti ti va da in dús tria bra si le i ra aos flu-
xos mun di a is de co mér cio”.

Com efe i to, in for ma ções con ti das nes se do cu -
men to en fa ti zam, opor tu na men te, que os fi nan ci a -
men tos do BNDES cons ti tu em, pra ti ca men te, a úni ca
fon te de em prés ti mos de lon go pra zo para in ves ti -
men tos no País e que, a des pe i to do subs tan ci al vo lu -
me de re cur sos anu al men te apli ca do pelo ban co no fi-
nan ci a men to de pro je tos de em pre sas dos mais va ri -
a dos se to res da eco no mia na ci o nal, os re cur sos des-
se em prés ti mo de vem con tri bu ir para a am pli a ção de
sua atu a ção no fi nan ci a men to de no vas ope ra ções.

De acor do com in for ma ções da Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal, o cus to to tal do pro gra ma foi es ti -
ma do em um va lor to tal equi va len te a até US$3 bi-
lhões, sen do US$1.5 bi lhão apor ta dos pelo BID, e os
res tan tes, US$1.5 bi lhão, pro ve ni en tes do BNDES,
po den do esse mon tan te ser fi nan ci a do to tal ou par ci -
al men te por agên ci as go ver na men ta is es tran ge i ras.

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

De ve dor: Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES;

Cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID;

Va lor to tal: até US$900,000,000.00 (no ve cen tos 
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

Pra zo: 240 (du zen tos e qua ren ta) me ses;
Ca rên cia: 54 (cin qüen ta e qua tro) me ses;
Ju ros: cal cu la dos so bre os sal dos de ve do res

diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para cada
se mes tre de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti mos
Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo ban co du-

ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren ci -
al, ex pres sa do em ter mos de uma por cen ta gem anu-
al, que o ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com
sua po lí ti ca so bre taxa de ju ros. Assim que for pos sí -
vel, após o tér mi no de cada se mes tre, o ban co no ti fi -
ca rá à mu tuá ria a taxa de ju ros para o se mes tre se-
guin te;

Co mis são de cré di to: exi gi da se mes tral men te
nas mes mas da tas de pa ga men to dos ju ros e cal cu la -
da com base na taxa de 0,75% (se ten ta e cin co cen té -
si mos por cen to) ao ano so bre o sal do de ve dor
não-de sem bol sa do do em prés ti mo, en tran do em vi-
gor 60 (ses sen ta) dias após a as si na tu ra do con tra to;

Co mis são de su per vi são: 1% (um por cen to) so-
bre o va lor do em prés ti mo (US$9,000,000.00), em
pres ta ções tri mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is;

Pra zo para de sem bol so: até 3 (três) anos;
Con di ções de pa ga men to:
– do prin ci pal: em 32 (trin ta e duas) par ce las se-

mes tra is e con se cu ti vas, tan to que pos sí vel igua is,
ven cen do-se a pri me i ra seis me ses a par tir da data
pre vis ta para o de sem bol so fi nal, a ser paga na pri-
me i ra data em que deva ser efe tu a do o pa ga men to de
ju ros, e a úl ti ma até o dia 15-10-2021;

– dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15 de
abril e 15 de ou tu bro de cada ano;

II – Aná li se

Nos ter mos dos arts. 1º, 2º e 3º da Re so lu ção nº
96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a con ces são de qua is -
quer ga ran ti as por par te da União cor res pon de a ope ra -
ção de cré di to que one ra os seus li mi tes de en di vi da -
men to, su je i tan do-a, tão-somente, para ope ra ções fi-
nan ce i ras ex ter nas, ou in ter nas que ex tra po lem aque les 
li mi tes, à pré via au to ri za ção do Se na do Fe de ral.

Essas ope ra ções fi nan ce i ras es tão, por tan to,
su je i tas ao cum pri men to das con di ções e exi gên ci as
es ta be le ci das na re fe ri da re so lu ção que, além de ob-
ser vân cia quan to aos as pec tos de na tu re za es tri ta -
men te fi nan ce i ra, exi ge que a União ob ser ve as se-
guin tes con di ções pré vi as à pres ta ção de ga ran ti as:

1) ofe re ci men to de ga ran ti as su fi ci en tes para o
pa ga men to de qual quer de sem bol so que a União
pos sa vir a fa zer se cha ma da a hon rar a ga ran tia;

2) que o to ma dor não es te ja ina dim plen te com a
União ou com as en ti da des con tro la das pelo Po der
Pú bli co Fe de ral.

De pre en de-se do Pa re cer da Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal a ine xis tên cia de ris cos que o ga ran ti -
do (BNDES) não cum pra as obri ga ções fi nan ce i ras a
se rem ga ran ti das pela União, ou mes mo que não a
res sar ça. Isso por que:
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a) se gun do aná li se da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, Pa re cer COREF/DIAF Nº 391, de 29 de ou-
tu bro de 2001, o BNDES pos sui boa es tru tu ra eco nô -
mi co-financeira, ra ti fi ca da pe los seus ín di ces de li qui -
dez e pelo per fil de suas obri ga ções que, em sua
gran de ma i o ria, con cen tram-se no lon go pra zo. Nes-
se con tex to, a si tu a ção eco nô mi co-financeira do Ban-
co é con si de ra da sa tis fa tó ria pela STN e de mons tra ti -
va de sua ca pa ci da de de pa ga men to do em prés ti mo.

b) para o cor ren te ano, de acor do com o De par -
ta men to de Con tro le e Co or de na ção das Empre sas
Esta ta is, as des pe sas de cor ren tes da ope ra ção de
cré di to em exa me são pas sí ve is de co ber tu ra, da dos
os li mi tes de dis pên di os do PDG/2002 do BNDES.

Ain da de acor do com in for ma ções con ti das no re-
fe ri do pa re cer da STN, ine xis tem dé bi tos em nome do
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So-
ci al jun to à União e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral. Não há, tam bém, re gis tros de com pro mis sos
hon ra dos pelo Te sou ro Na ci o nal em nome do BNDES
em ope ra ções ga ran ti das nos úl ti mos dois anos.

Re la ti va men te ao ofe re ci men to de ga ran ti as da
par te do BNDES, de acor do com o Pa re cer
STN/COREF/GERFI nº 31, de 8 de fe ve re i ro des te
ano, “por se tra tar de em pre sa pú bli ca cujo ca pi tal
per ten ce in te gral men te à União, não cabe vin cu la ção
de con tra ga ran ti as nos ter mos do in ci so I do § 1º do
art. 40 da Lei Com ple men tar nº 101, de 4-5-2000".

Des sa for ma, es ta ri am sen do cum pri das e obe-
de ci das as exi gên ci as de fi ni das no § 9º do art. 3º da
Re so lu ção nº 96, de 1989.

Re la ti va men te aos as pec tos de na tu re za fi nan -
ce i ra, nos ter mos da con di ções e exi gên ci as de fi ni das 
na Cons ti tu i ção Fe de ral e na Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, apli cá ve is ao fi nan ci a men -
to pre ten di do, ca bem os se guin tes es cla re ci men tos:

a) os li mi tes de en di vi da men to da União, es ti pu -
la dos nos ar ti gos 2º, 3º e 4º da re fe ri da re so lu ção são
aten di dos, con for me é in for ma do no Pa re cer
STN/COREF/DIAFI nº 391, de 2001;

b) o pa re cer da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da
Na ci o nal, PGFN/COF/Nº 435/2002, en ca mi nha do ao
Se na do Fe de ral, no exa me das cláu su las da mi nu ta
con tra tu al, con clui que elas são ad mis sí ve is e es tão
de acor do com a Le gis la ção bra si le i ra apli cá vel à es-
pé cie, ten do sido ob ser va do o dis pos to no art. 5º da
Re so lu ção nº 96/89, que veda dis po si ção con tra tu al
de na tu re za po lí ti ca ou aten ta tó ria à so be ra nia na ci o -
nal e à or dem pú bli ca;

e) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci o nal de
que pro gra mas ou pro je tos cons tem do Pla no Plu ri a -

nu al e da Lei Orça men tá ria Anu al, é in for ma do pela
Se cre ta ria de Pla ne ja men to e Ava li a ção que os in ves -
ti men tos pre vis tos no pro gra ma men ci o na do en con -
tram-se am pa ra dos na Lei do Pla no Plu ri a nu al para o
qua driê nio 2000-2003.

Ade ma is, como já men ci o na do an te ri or men te,
os li mi tes de dis pên di os pro pos tos pelo BNDES para
este ano de 2002 con tem plam as des pe sas de cor ren -
tes da ope ra ção de cré di to em exa me.

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de
cré di to foi cre den ci a da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
con for me o ex pe di en te DECEC/DIOPE/SUAUT
2002/070, de 22 de fe ve re i ro de 2001.

Res sal te-se por fim que, de acor do com cál cu -
los es ti ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá
im pli car um cus to efe ti vo equi va len te a 6,67% ao ano,
es ti ma ti va de cus to con si de ra da fa vo rá vel e ace i tá vel
por aque la se cre ta ria.

So mos, as sim, pela au to ri za ção ple i te a da pela
Men sa gem nº 91, de 2002, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con ce der ga ran tia à ope ra ção de
cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo Ban-
co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi -
co e So ci al (BNDES), no va lor to tal equi va -
len te a até US$900.000.000,00 (no ve cen tos
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BID).

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

za da a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter -
no a ser con tra ta da pelo Ban co Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), no va lor to-
tal equi va len te a até US$900.000.000,00 (no ve cen tos 
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
(BIRD).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa
ope ra ção de cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro gra ma De sen vol vi men to de Mi cro, Pe-
que nas e Mé di as Empre sas – MULTISSETORIAL III.

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: Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men -
to Eco nô mi co e So ci al (BNDES);

II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to (BID);

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  16 02327

    361MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



III – va lor to tal: até US$900.000.000,00 (no ve -
cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca);

IV – pra zo: 240 (du zen tos e qua ren ta) me ses; 
V – ca rên cia: 54 (cin qüen ta e qua tro) me ses;
VI – ju ros: cal cu la dos so bre os sal dos de ve do res

diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para cada se-
mes tre de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti mos Uni-
mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co du ran te o
se mes tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren ci al, ex pres -
sa do em ter mos de uma por cen ta gem anu al, que o
Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com sua po lí ti ca 
so bre taxa de ju ros. Assim que for pos sí vel, após o tér-
mi no de cada se mes tre, o Ban co no ti fi ca rá à Mu tuá ria a
taxa de ju ros para o se mes tre se guin te;

VII – co mis são de cré di to: exi gi da se mes tral men -
te nas mes mas da tas de pa ga men to dos ju ros e cal cu -
la da com base nas taxa de 0,75% (se ten ta e cin co cen-
té si mos por cen to) ao ano so bre o sal do de ve dor não
de sem bol sa do do em prés ti mo, en tran do em vi gor 60
(ses sen ta) dias após a as si na tu ra do con tra to;

VIII – co mis são de su per vi são: 1% (um por cen to)
so bre o va lor do em prés ti mo (US$9.000.000,00), em
pres ta ções tri mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is;

IX – pra zo para de sem bol so: até 3 (três) anos;
X – con di ções de pa ga men to:

– do prin ci pal: em 32 (trin ta e duas) par ce las
se mes tra is e con se cu ti vas, tan to que pos sí vel igua-
is, ven cen do-se a pri me i ra seis me ses a par tir da
data pre vis ta para o de sem bol so fi nal, a ser paga na
pri me i ra data em que deva ser efe tu a do o pa ga men -
to de ju ros, e a úl ti ma até o dia 15-10-2021;

– dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15
de abril e 15 de ou tu bro de cada ano.

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 dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, Lú cio Alcân ta ra, Pre si den -
te – Pa u lo Har tung, Re la tor – Ro ber to Sa tur ni no –
Ro me ro Jucá – Fer nan do Ri be i ro – La u ro Cam-
pos (ven ci do) – He lo i sa He le na (abs ten ção) – Wal-
deck Orne las – Ari Stad ler – Arlin do Por to –
Anto nio Car los Jú ni or – Pa u lo Sou to – Ge ral do
Althoff – Gil van Gor ges – Lú dio Co e lho – Ri car -
do San tos.

PARECER Nº 146, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção nº
3, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra a re da ção dos arts.
4º §§ 3º e 4º; 5º, V; 9º, 13, ca put, 15, ca put,
16 e 21; bem como re vo ga os arts. 8º e
43, to dos da Re so lu ção nº 43, de 2001, do
Se na do Fe de ral, que “dis põe so bre Ope-
ra ções de Cré di to Inter no e Exter 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”.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos o Pro je to de Re so lu ção nº3, de 2002, de
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra a re-
da ção dos arts. 4º, §§ 3º e 4º, 5º, V; 9º, 13, 15, 16 e 21;
bem como re vo ga os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu -
ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral.

As mu dan ças pro pos tas para os §§ 3º e 4º do
art. 4º vi sam ajus tar a re da ção da que les dis po si ti vos
ao tex to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (LRF) e
evi tar a idéia de que exis te um con ce i to de “mês de re-
fe rên cia”, fato que vi nha pro vo can do dú vi das e ques ti -
o na men tos de tri bu na is de con tas e se cre ta ri as de fa-
zen da, pre o cu pa dos com a ela bo ra ção dos de mons -
tra ti vos exi gi dos pela LRF.

No in ci so V do art. 5º, pro põe-se a re vo ga ção da
par te fi nal do dis po si ti vo, de modo a eli mi nar a com-
pro va ção de cum pri men to da Lei Com ple men tar nº
24, de 1975, no caso de en tes fe de ra dos que te nham
con ce di do in cen ti vos fis ca is.

A re da ção atu al do art. 13 pode trans mi tir a fal sa 
idéia de que ain da há a pos si bi li da de de que os Esta-
dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os ve nham a re-
ne go ci ar suas dí vi das com a União. Como isso está
pro i bi do pelo art. 35 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis-
cal, jul gou-se opor tu no ajus tar a re da ção.

A Re so lu ção nº 43, de 2001, em seu art. 15, am-
pli ou o pra zo de ve da ção de ope ra ções de cré di to no
úl ti mo ano de man da to do Che fe do Po der Exe cu ti vo
de seis me ses para dois qua dri mes tres (ou oito me-
ses). A nova re da ção do art. 15 pro põe a vol ta do pra-
zo an te ri or, com vis tas a não in vi a bi li zar o fe cha men to 
de con tra tos, em es pe ci al com or ga nis mos in ter na ci -

02328 Sá ba do  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 2002362    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



o na is, cuja ne go ci a ção leva de um a dois anos e têm
cro no gra mas de con tra ta ção pre vi a men te de fi ni dos.

A con tra ta ção de ope ra ções de cré di to por Esta-
dos e mu ni cí pi os que não te nham pago pre ca tó ri os
ju di ci a is emi ti dos a par tir de 5 de maio de 2000 é ve-
da da pela atual re da ção do art. 16 da Re so lu ção nº43,
de 2001. A pro po si ção aqui ana li sa da muda a re da ção
do art. 16, que pas sa a ve dar a con tra ta ção de em prés ti -
mos ape nas nos ca sos em que os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral ou os mu ni cí pi os es te jam ina dim plen tes com o
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal. Con se qüen te men te, pro-
pôs, tam bém, a re vo ga ção do art. 8º, in cor po ran do sua
redação como pa rá gra fo úni co do art. 16.

A re da ção pro pos ta para o art. 9º visa am pli ar,
de 22% para 32% da re ce i ta lí qui da cor ren te, o li mi te
para a con ces são de ga ran ti as pe los en tes fe de ra dos
que, si mul ta ne a men te, ve nham cum prin do o Pro gra -
ma de Ajus te Fis cal acor da do com a União; não te-
nham sido cha ma dos a hon rar, nos úl ti mos vin te e
qua tro me ses, qua is quer ga ran ti as an te ri or men te
pres ta das; es te jam cum prin do o li mi te da dí vi da con-
so li da da lí qui da; e es te jam cum prin do os li mi tes de
des pe sa com pes so al pre vis tos na Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal.

As al te ra ções pro pos tas para o art. 21 são: a)
sim ples ajus tes de re mis sões à Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal (art. 21, IV, a e b); b) li mi ta ção de exi gên -
cia aos mu ni cí pi os de cer ti dão a ca sos de con ces são
de ga ran ti as pe los go ver nos es ta du a is (art. 21, VII); c)
eli mi na ção de cer ti dão com pro ba tó ria do cum pri men -
to da Lei nº 9.717, de 27 de no vem bro de 1998, (art.
21, VIII); d) sim pli fi ca ção da ins tru ção dos ple i tos ba-
se a dos nas Re so lu ções nº 47, de 2000, e nº 177, de
2001, do Se na do Fe de ral (art. 21, § 3º); e e) pos si bi li -
da de de dis pen sa da apre sen ta ção de do cu men ta ção 
que já es te ja no ban co de da dos do Mi nis té rio da Fa-
zen da (art. 21, § 4º).

A re vo ga ção do art. 43 da Re so lu ção nº 43, de
2001, é jus ti fi ca da pelo fato de aque le dis po si ti vo tra-
tar dos pro to co los de re ne go ci a ção de dí vi da en tre a
União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os.
Como tais re ne go ci a ções já es tão en cer ra das e, ago-
ra, pro i bi das pelo art. 35 da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, o ar ti go pas sou a ser des ne ces sá rio.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

As al te ra ções con ti das no pro je to de re so lu ção
em aná li se po dem ser di vi di das em duas ca te go ri as:

• ajus tes de re da ção ou ade qua ção
da Re so lu ção nº 43/2001 aos ter mos da Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal;

• al te ra ções na abran gên cia das con-
di ções e li mi tes de en di vi da men to.

Ini ci an do pe los ajus tes de re da ção, te mos os
§§ 3º e 4º do art. 4º. Esses dis po si ti vos, na re da ção
atu al, tra tam do en ca mi nha men to de do cu men ta ção
pe los Esta dos e Mu ni cí pi os ao Mi nis té rio da Fa zen -
da com vis tas à re a li za ção do cál cu lo da re ce i ta cor-
ren te lí qui da. O con ce i to de re ce i ta cor ren te lí qui da
está es ta be le ci do na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal 
e é uti li za do para cal cu lar os di ver sos li mi tes de des-
pe sas e en di vi da men to es ta be le ci dos por aque la lei.

O art. 2º da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000
(Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal) dis põe que a Re ce i ta
Cor ren te Lí qui da (RCL) será apu ra da so man do-se as
re ce i tas ar re ca das no mês em re fe rên cia e nos onze an-
te ri o res.

No caso do exa me de ple i tos de en di vi da men to,
tra ta do pela Re so lu ção nº 43/2001, jul gou-se opor tu no
dar aos Esta dos e mu ni cí pi os a prer ro ga ti va de en ca mi -
nhar da dos com de fa sa gem de dois me ses em re la -
ção ao mês de apu ra ção da re ce i ta cor ren te lí qui da,
ten do em vis ta que o fe cha men to das con tas men sa is
re quer tem po.

To da via, a for ma como se re di giu tal dis po si ti vo
na Re so lu ção nº 43/2001 deu a en ten der aos tri bu na -
is de con tas e se cre ta ri as de fa zen da que a re so lu ção
es ta ria al te ran do o con ce i to es ta be le ci do pela Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal. Para di ri mir dú vi das e evi tar
re pe ti das con sul tas aos ór gãos téc ni cos do Se na do e
do Mi nis té rio da Fa zen da, está sen do pro pos ta uma
re da ção mais cla ra aos §§ 3º e 4º do art. 4º.

A com pre en são do con te ú do do § 4º do art. 4º,
mes mo com a nova re da ção, ain da nos pa re ce um
tan to con fu sa. Acre di to ser mais con ve ni en te ex pres -
sar o seu con te ú do da se guin te ma ne i ra:

Art. 4º ....................................................
..............................................................
§ 4º A aná li se das pro pos tas de ope ra -

ções de cré di to será re a li za da to man do-se
por base a re ce i ta cor ren te lí qui da de até
dois me ses an te ri o res ao mês de apre sen -
ta ção do ple i to ou da do cu men ta ção com-
ple ta, con for me o caso.

Ou tro ajus te de re da ção pro pos to pelo pro je to
de re so lu ção está na al te ra ção do art. 13, ca put. O
dis po si ti vo, her da do da Re so lu ção nº 78, de 1998,
es ta be le ce o pra zo de 360 me ses para o re fi nan ci a -

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  16 02329

    363MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



men to das dí vi das es ta du a is e mu ni ci pa is com a
União. Com a re da ção atu al, que uti li za o ter mo
“con tra tos que vi e rem a ser fir ma dos” dá a fal sa im-
pres são de que ain da é pos sí vel con tra tar ope ra -
ções de re fi nan ci a men to ao am pa ro da Lei nº 9.496,
de 1997, o que não é ver da de, pois esse tipo de
ope ra ção está ex pres sa men te ve da do pelo art. 35
da LRF. Por ou tro lado, tam bém não se pode ex clu ir
esse dis po si ti vo por que ain da exis tem con tra tos de
re fi nan ci a men tos as si na dos ao am pa ro da Lei nº
9.496, de 1997, pen den tes de im ple men ta ção de
con di ções de efi cá cia. Assim, está sen do pro pos ta a
al te ra ção da ex pres são “con tra tos que vi e rem a ser
fir ma dos” por “con tra tos fir ma dos”.

Deve-se no tar, con tu do, que é pre ci so fa zer
esse mes mo tipo de ajus te no § 3º do art. 13. Tal dis-
po si ti vo re fe re-se à res tri ção de re fi nan ci a men to de tí-
tu los emi ti dos para pa ga men to de pre ca tó ri os ao pra-
zo de 120 (cen to e vin te) par ce las men sa is. Tam bém
ali se uti li za a ex pres são po de rão ser re fi nan ci a dos",
ge ran do a fal sa idéia de que ain da há es pa ço para no-
vos re fi nan ci a men tos.

Tam bém nes se caso, não se pode sim ples men -
te re vo gar o tex to, vis to que há ca sos de Esta dos e
mu ni cí pi os para os qua is não se im ple men tou o re fi -
nan ci a men to já con tra ta do. Nes se sen ti do, pro po nho
que se dê nova re da ção ao dis po si ti vo, com o se guin -
te teor:

Art. 13....................................................
..............................................................
§ 3º re fi nan ci a men to de tí tu los pú bli -

cos emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995,
para pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is,
nos ter mos do art. 33 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex clu í dos
os não-ne go ci a dos, têm pra zo de re fi nan ci a -
men to li mi ta do a até cen to e vin te par ce las
men sa is, igua is e su ces si vas, nos ter mos do
ca put des te ar ti go, des de que os Esta dos e
os mu ni cí pi os emis so res com pro vem que to-
ma ram as pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is, vi-
san do o res sar ci men to dos va lo res re fe ren -
tes a de sá gi os con ce di dos e “ta xas de su-
ces so” pa gas.

Um ter ce i ro ajus te de re da ção está sen do pro-
pos to na re da ção das alí ne as a e b, do in ci so IV, do
art. 21. Ali, se faz re fe rên cia à ne ces si da de de Esta-
dos e mu ni cí pi os com pro va rem o cum pri men to de
di ver sos dis po si ti vos da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal. To da via, no tex to atu al, exis te in cor re ção nas

re mis sões aos ar ti gos e res pec ti vos pa rá gra fos des-
sa lei. Estão sen do cor ri gi das es sas re mis sões.

Ain da no art. 21, ago ra no in ci so VIII, está sen do 
pro pos to que não mais se exi ja de Esta dos e mu ni cí -
pi os uma cer ti dão ex pe di da pelo Mi nis té rio da Pre vi -
dên cia re la ti va ao cum pri men to da Lei nº 9.717/98,
que es ta be le ce as con di ções de fun ci o na men to dos
sis te mas de pre vi dên cia com ple men tar de fun ci o ná ri -
os pú bli cos. Ocor re que tal cer ti fi ca ção já está sen do
in clu í da na cer ti dão de re gu la ri da de jun to ao INSS,
exi gi da no mes mo in ci so. Assim, a mu dan ça de re da -
ção visa eli mi nar uma exi gên cia em du pli ci da de.

No mes mo art. 21, in se re-se o § 4º, que con sis te 
em uma ini ci a ti va de des bu ro cra ti za ção do pro ces so
de au to ri za ção de en di vi da men to. Nele, fica pre vis to
que, no caso em que as in for ma ções fi nan ce i ras do
Esta do ou mu ni cí pio já es ti ve rem no ban co de da dos
do Mi nis té rio da Fa zen da, este po de rá dis pen sar a
apre sen ta ção de do cu men tos.

Ou tro ajus te de re da ção está na re vo ga ção do
art. 43, que tra ta dos pro to co los e con tra tos fir ma dos
en tre os Esta dos e a União, ao am pa ro da Lei nº
9.496, de 1997. A re vo ga ção des se dis po si ti vo é ne-
ces sá ria para evi tar a fal sa im pres são de que ain da é
pos sí vel a re a li za ção des ses re fi nan ci a men tos, o que
não é ver da de, pois es sas ope ra ções es tão ex pres sa -
men te ve da das pelo art. 35 da LRF.

To dos es ses ajus tes de re da ção são be né fi cos
ao per mi ti rem um en ten di men to mais cla ro das exi-
gên ci as con ti das na Re so lu ção, bem como por agi li -
za rem o pro ces so de exa me dos ple i tos, sem pre ju í zo 
do ri gor da aná li se.

Pas se mos ago ra às al te ra ções de ma i or re per -
cus são, que afe tam as con di ções e li mi tes de en di vi -
da men to. A pri me i ra de las pro põe a su pres são de
par te do in ci so V do art. 5º. Em tal dis po si ti vo, lê-se:

Art. 5º É ve da do aos Esta dos, ao Dis-
tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os:

..............................................................
V – con ce der qual quer sub sí dio ou

isen ção, re du ção da base de cál cu lo, con-
ces são de cré di to pre su mi do, in cen ti vos,
anis ti as, re mis são, re du ções de alí quo tas e
qua is quer ou tros be ne fí ci os tri bu tá ri os, fis-
ca is ou fi nan ce i ros, que não aten dam ao
dis pos to no § 6º do art. 150, e no in ci so VI,
e na alí nea g do in ci so XII do § 2º do art.
155 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O ente fe de ra do que des res pe i tar essa re gra
fica pro i bi do de con tra tar ope ra ções de cré di to, con-
for me es ta be le ci do no § 1º do mes mo art. 5º.
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O que o dis po si ti vo em ques tão faz é, sim ples -
men te, re pe tir, com al gu mas adap ta ções de for ma,
dis po si ti vos pre sen tes na Cons ti tu i ção Fe de ral, que
exi gem que a con ces são de be ne fí ci os fis ca is só pos-
sa ser re a li za da sob as se guin tes con di ções:

a) me di an te a apro va ção de lei es pe cí fi ca, que
re gu le ex clu si va men te esta ma té ria ou re gu le o tri bu -
to ou con tri bu i ção ao qual se re fe re o in cen ti vo (C.F.,
art. 150, § 6º);

b) no caso do Impos to so bre Cir cu la ção de Mer-
ca do ri as e Ser vi ços (ICMS), me di an te a ce le bra ção
de con vê nio que en vol va to dos os Esta dos e o Dis tri to 
Fe de ral, por de ci são unâ ni me, nos ter mos da Lei
Com ple men tar nº 24, de 1975, tex to re cep ci o na do
pela Car ta de 1988, (CF, art. 155, § 2º, XII, g).

O que se está pro pon do é a re vo ga ção da par te
fi nal do tex to do in ci so, re fe ren te aos in cen ti vos fis ca is 
re la ti vos ao ICMS.

A par te ini ci al do in ci so V do art. 5º da Re so lu -
ção nº 43, de 2001 (V – con ce der qual quer sub sí dio
ou isen ção, re du ção da base de cál cu lo, con ces são de
cré di to pre su mi do, in cen ti vos, anis ti as, re mis são, re du -
ções de alí quo tas e qua is quer ou tros be ne fí ci os tri bu -
tá ri os, fis ca is ou fi nan ce i ros, que não aten dam ao dis-
pos to no § 6º do art. 150), de ter mi na a exi gên cia de lei
es pe cí fi ca au to ri zan do a con ces são do be ne fí cio.

Esse dis po si ti vo dá trans pa rên cia à con ces são
de in cen ti vos fis ca is de qual quer na tu re za e sob qual-
quer for ma, na me di da em que exi ge sua apro va ção
pelo Po der Le gis la ti vo do Esta do ou do mu ni cí pio que
ve nha a con ce der a be nes se fis cal. A ma nu ten ção
des sa nor ma é co e ren te com a exi gên cia cons tan te
do in ci so II do art. 21 da Re so lu ção nº 43, de 2001, de
apro va ção le gis la ti va es pe cí fi ca para a con tra ta ção
de ope ra ção de cré di to.

Já em re la ção à par te fi nal do dis po si ti vo em tela
(V – (...) e no in ci so VI, e na alí nea g do in ci so XII do §
2º do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral), cuja im pli ca -
ção é vin cu lar a con ces são de in cen ti vos fis ca is do
ICMS a acor do unâ ni me de to dos os Esta dos, po de -
mos afir mar que sua ma nu ten ção equi va le a pro i bir a
con tra ta ção de ope ra ções de cré di to para a qua se to-
ta li da de dos Esta dos bra si le i ros, o que se ria uma res-
tri ção ex ces si va, me re cen do ser ex clu í da do tex to,
con for me se es cla re ce a se guir.

É bas tan te co nhe ci do o fato de que, em bo ra em
vi gor, a Lei Com ple men tar nº 24, de 1975, está, na
prá ti ca, su pe ra da. A gran de ma i o ria dos Esta dos bra-
si le i ros con ce de in cen ti vos fis ca is re la ci o na dos ao
ICMS por ini ci a ti va uni la te ral, vis to que não se con se -

gue uma de ci são unâ ni me so bre a ma té ria. A guer ra
fis cal é um fato.

A re a li da de, como sem pre, anda mais rá pi do
que a le gis la ção. Os ar qui vos do Se na do Fe de ral re-
gis tram que, des de 1980, sete pro je tos de lei com ple -
men tar ten ta ram al te rar a Lei Com ple men tar nº 24, de
1975. To dos fo ram ar qui va dos, após lon go tem po de
tra mi ta ção e sem que se te nha che ga do a um acor do
so bre a ma té ria.

O as sun to é com ple xo, não só por en vol ver in te -
res ses de 27 Esta dos, mas, tam bém, por es tar con di -
ci o na do à re for ma tri bu tá ria. Não adi an ta che gar a um
tra ba lho so acor do so bre os in cen ti vos a con ce der, se
há a ex pec ta ti va de que as com pe tên ci as tri bu tá ri as,
os ti pos de im pos tos e a for ma de co bran ça pe los
Esta dos ve nham a mu dar em fu tu ro pró xi mo.

Enquan to per sis te essa si tu a ção, o cam po de
dis pu ta en tre os Esta dos é o Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, onde in cen ti vos fis ca is na co bran ça do ICMS vêm
sen do con tes ta dos. E o caso, por exem plo, da Ação
Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de mo vi da pelo Esta do
de Mi nas Ge ra is con tra o Esta do do Espí ri to San to
pela con ces são uni la te ral de be ne fí ci os fis ca is do
ICMS para mer ca do ri as ou bens des ti na dos às ati vi -
da des de pes qui sa e de la vra de ja zi das de pe tró leo e
gás na tu ral (ADIN nº 2.352-7, Diá rio da Jus ti ça de
9-3-2001).

Assim se pro nun cia o Mi nis tro Se púl ve da Per ten -
ce, ao de fe rir a ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de:

A ori en ta ção do Tri bu nal é par ti cu lar -
men te se ve ra na re pres são à guer ra fis cal
en tre as uni da des fe de ra das, me di an te a
pro di ga li za ção de isen ções e be ne fí ci os fis-
ca is ati nen tes ao ICMS, com afron ta da nor-
ma cons ti tu ci o nal do art. 155, § 2º, II, g –
que sub me te sua con ces são à de ci são con-
sen su al dos Esta dos, na for ma de lei com-
ple men tar(...) (gri fo nos so).

Com a guer ra fis cal ins ta la da e sem so lu ção de-
fi ni ti va à vis ta, pro i bir a re a li za ção de ope ra ção de
cré di to por Esta dos que es te jam en vol vi dos nes sa ati-
tu de in cons ti tu ci o nal, como faz hoje a Re so lu ção nº
43 de 2001, po de ria ser uma for ma de pres si o nar os
es ta dos a che gar a um acor do.

To da via, não pa re ce ser isso o que ocor re. A
pro i bi ção para re a li zar ope ra ções de cré di to não é for-
te o su fi ci en te para in du zir um acor do so bre a guer ra
fis cal, até por que tal acor do de pen de, como afir ma do
aci ma, de um en ten di men to pré vio so bre a re for ma
tri bu tá ria. E, por ou tro lado, a pro i bi ção cons ti tui um
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óbi ce à ges tão pú bli ca efi ci en te, ao in vi a bi li zar a re a li -
za ção de in ves ti men tos.

Em suma, a par te fi nal do in ci so V do art. 5º da
Re so lu ção nº 43, de 2001, não re sol ve o pro ble ma da
guer ra fis cal e cria um novo pro ble ma: a res tri ção ex-
ces si va aos em prés ti mos pú bli cos.

A pró pria Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000) re co nhe ce a im pos -
si bi li da de de se aca bar, de ime di a to, com a guer ra fis-
cal. Em seu art. 11, pa rá gra fo úni co, ela pune a
não-ex plo ra ção to tal da base tri bu tá ria ape nas com a
sus pen são das trans fe rên ci as fe de ra is vo lun tá ri as ao
ente fe de ra do. E, no art. 14, re gu la a for ma trans pa -
ren te como os in cen ti vos de vem cons tar da con ta bi li -
da de pú bli ca.

Ao adi ci o nar ao rol de pu ni ções à guer ra fis cal a
pro i bi ção de con tra ta ção de ope ra ções de cré di to, a
re so lu ção do Se na do Fe de ral que dis põe so bre os li-
mi tes e con di ções das ope ra ções de cré di to de in te -
res se dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi -
os está sen do mais dura que a pró pria lei de res pon -
sa bi li da de fis cal.

A re vo ga ção da par te fi nal do dis po si ti vo em
ques tão não re pre sen ta a ins ti tu ci o na li za ção da guer-
ra fis cal, uma vez que a ma té ria, como vis to, é tra ta da
na pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral, e os con fli tos a esse
res pe i to são le va dos ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
Tal re vo ga ção, to da via, re ti ra ria esse tipo de con fli to
do âm bi to do con tro le das ope ra ções de cré di to dos
Esta dos e mu ni cí pi os.

Ao mes mo tem po, man tém-se a exi gên cia de
trans pa rên cia na con ces são de in cen ti vos, ao se exi-
gir que os in cen ti vos se jam con ce di dos por meio de
apro va ção de lei.

A se gun da al te ra ção de mé ri to está no art. 9º
que tra ta do li mi te para con ces são de ga ran ti as. A Re-
so lu ção nº 43, de 2001, es ta be le ce tal li mi te em 22%
da re ce i ta cor ren te lí qui da. O que se está pro pon do é
que esse li mi te seja ele va do para até 32% no caso
dos en tes fe de ra ti vos que es te jam cum prin do to das
as exi gên ci as da lei de res pon sa bi li da de fis cal, bem
como to dos os com pro mis sos as su mi dos no âm bi to
do pro gra ma de ajus te fis cal acor da do com a União e
não te nham sido cha ma dos a hon rar ga ran ti as nos
vin te e qua tro me ses an te ri o res à data de so li ci ta ção
de au to ri za ção.

Da das as sal va guar das exi gi das da que les que
pre ten dem am pli ar a con ces são de ga ran ti as, a mu-
dan ça pa re ce po si ti va, pois man tém in tac to o es pí ri to
da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, de to tal trans-

pa rên cia da ges tão pú bli ca, in clu si ve no que res pe i ta
à ex pli ci ta ção de pas si vos con tin gen tes.

A ter ce i ra mu dan ça de mé ri to está no art. 15,
ca put. O tex to atu al da Re so lu ção nº 43, de 2001,
veda a con tra ta ção de cré di to nos úl ti mos dois qua dri -
mes tres de man da to de pre fe i tos e go ver na do res.
Pro põe-se a re du ção do pra zo para cen to e oi ten ta
dias.

Nes se caso, o que se está pro pon do é um re tor -
no à si tu a ção vi gen te na Re so lu ção nº 78, de 1998. A
mu dan ça de seis me ses para dois qua dri mes tres foi
efe tu a da na Re so lu ção nº 43, de 2001, com a úni ca fi-
na li da de de ajus tar a lin gua gem à lei de res pon sa bi li -
da de fis cal, que es ta be le ce pra zos em ter mos de qua-
dri mes tres. To da via, essa mu dan ça, que a prin cí pio
se ima gi nou de pou ca im por tân cia, veio a pre ju di car
os cro no gra mas de en di vi da men to de di ver sos Esta-
dos e mu ni cí pi os. As ope ra ções des ses en tes com or-
ga nis mos in ter na ci o na is e ins ti tu i ções fe de ra is de fo-
men to exi gem lon go pro ces so de ne go ci a ção e con-
tra ta ção, e to dos os cro no gra mas es ta vam ajus ta dos
para a li be ra ção de re cur sos até seis me ses an tes
das ele i ções.

Tais pro je tos fre qüen te men te ul tra pas sam um
pe río do de go ver no e de vem cons tar da lei de di re tri -
zes or ça men tá ri as, do pla no plu ri a nu al e da lei or ça -
men tá ria anu al, o que lhes as se gu ra to tal trans pa rên -
cia. Assim, pa re ce ra zoá vel que se vol te à nor ma an-
te ri or, que veda ope ra ções de cré di to nos seis me ses
an te ri o res ao fi nal do man da to dos pre fe i tos e go ver -
na do res.

A quar ta mu dan ça de mé ri to, fe i ta no art. 16, re-
vo ga a ve da ção de se re a li za rem ope ra ções de cré di -
to por Esta dos e Mu ni cí pi os que te nham pre ca tó ri os
ju di ci a is emi ti dos a par tir de 5 de maio de 2000, e não
pa gos du ran te a exe cu ção do or ça men to em que hou-
ve rem sido in clu í dos.

Sabe-se que a ma i o ria dos Esta dos e Mu ni cí pi os
vem fa zen do enor me es for ço para atu a li zar os pa ga -
men tos des sas dí vi das, o que deve ser re a li za do com
es tri ta ob ser vân cia da or dem cro no ló gi ca de en tra da,
por for ça de man da men to Cons ti tu ci o nal, ex pres so no
art. 100.

Des sa for ma, um Esta do ou Mu ni cí pio que te-
nha um va lor ín fi mo a pa gar em pre ca tó ri os ju di ci a is
ins cri tos no or ça men to de 2000 não po de rá fazê-lo se
ain da es ti ver co lo can do em dia o pa ga men to de pre-
ca tó ri os re la ti vos a anos an te ri o res.

Tal res tri ção, se man ti da na Re so lu ção, im pe di -
ria a re a li za ção de ope ra ções de cré di to pela qua se
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to ta li da de dos Esta dos. Uma res tri ção que se afi gu ra
ex ces si va.

Res sal te-se, ain da, que re vo gar a pro i bi ção de
con tra tar de ope ra ções de cré di to não isen ta de pe na -
li da de os Esta dos e Mu ni cí pi os de ve do res de pre ca -
tó ri os atra sa dos. Isto por que a Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal, no § 7º do art. 30, de ter mi na que os pre ca -
tó ri os ju di ci a is não pa gos du ran te a exe cu ção do or-
ça men to em que hou ve rem sido in clu í dos in te gram a
dí vi da con so li da da, para fins de apli ca ção dos li mi tes, 
sem to da via, ve dar a con tra ta ção de ope ra ções de
cré di to por aque les en tes que se en con trem nes sa si-
tu a ção.

Ou seja, a exis tên cia de pre ca tó ri os não pa gos
re duz o li mi te de en di vi da men to do ente fe de ra ti vo.
Man ter na re so lu ção, além da re du ção do li mi te de
en di vi da men to, a pro i bi ção de con tra tar ope ra ção de
cré di to, sig ni fi ca ir mu i to além da pe na li da de im pos ta
pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

A mu dan ça que se pro põe, en tão, é res trin gir a
pro i bi ção de con tra tar ope ra ções de cré di to aos en tes 
fe de ra ti vos que te nham dí vi das ven ci das jun to ao sis-
te ma fi nan ce i ro na ci o nal (res tri ção que já cons ta do
art. 8º da Re so lu ção nº 43, de 2001). Assim, com essa
li mi ta ção trans pos ta para o art. 16, o art. 8º é re vo ga -
do pela nova ver são.

Cabe aqui uma li ge i ra cor re ção. A nova re da ção do
ar ti go con tém ape nas um pa rá gra fo. De modo que este
deve ser cha ma do de pa rá gra fo úni co, e não de § 1º.

Ou tra al te ra ção de mé ri to é fe i ta na re da ção do
in ci so VII do art. 21. Pela re da ção atu al, exi ge-se dos
Mu ni cí pi os, em qual quer ope ra ção ple i te a da, a apre-
sen ta ção de cer ti dão ex pe di da pelo go ver no es ta du al 
ates tan do a ine xis tên cia de dé bi to de cor ren te de ga-
ran tia à ope ra ção de cré di to do Mu ni cí pio que te nha
sido hon ra da pelo Esta do.

Tem ha vi do, nes se caso, o pro ble ma de que os
Esta dos não es tão apa re lha dos para for ne cer tal cer-
ti dão. Ten do em vis ta que o do cu men to é exi gi do para
todo tipo de ope ra ção, a car ga de exi gên cia so bre a
ad mi nis tra ção es ta du al se ria ele va da, e a pos si bi li da -
de de um Mu ni cí pio não con tra tar em prés ti mo de vi do
a en tra ve bu ro crá ti co é alta. Assim, na nova re da ção
pro pos ta, exi ge-se tal cer ti dão ape nas nos ca sos em
que se tra tar de ope ra ção de cré di to do Mu ni cí pio
com ga ran tia do go ver no es ta du al.

Pa re ce-me ne ces sá rio adi ci o nar mais uma mu-
dan ça ao atu al tex to da Re so lu ção nº 43, de 2001.
Tra ta-se do § 2º do art. 18, que tra ta das con di ções
im pos tas à con ces são de ga ran ti as pe los Esta dos e
Mu ni cí pi os. Ali está dis pos tos que:

§ 2º A com pro va ção do dis pos to no in-
ci so II será fe i ta por meio de cer ti dão do Tri-
bu nal de Con tas a que es te ja ju ris di ci o na do
o ga ran ti dor.

Exis te em vá ri os Esta dos uma si tu a ção na qual
os Tri bu na is de Con tas não têm con di ções para for ne -
cer tal cer ti dão de adim plên cia. Os pro gra mas de fi-
nan ci a men to da agri cul tu ra en vol vem mi lha res de
con tra tos ga ran ti dos pelo go ver no es ta du al. A com-
pro va ção da adim plên cia, nes ses ca sos, so men te se
faz no mo men to da con tra ta ção. Ela é ates ta da pelo
agen te fi nan ce i ro, que con tro la e acom pa nha os pa-
ga men tos fe i tos pe los agri cul to res ao lon go do pro-
gra ma. Tal in for ma ção não che ga ao Tri bu nal de Con-
tas. Des sa for ma, se o dis po si ti vo for man ti do, to dos
os ple i tos des ses pro gra mas es ta rão fora dos re qui si -
tos mí ni mos para apro va ção do ple i to, con for me dis-
põem os arts. 31 e 32 da Re so lu ção nº 43, de 2001.

Por isso, acre di to ser con ve ni en te dar a se guin te 
re da ção ao dis po si ti vo em ques tão:

Art. 18....................................................
..............................................................
§ 2º A com pro va ção do dis pos to no in-

ci so II será fe i ta por meio de cer ti dão do Tri-
bu nal de Con tas a que es te ja ju ris di ci o na do
o ga ran ti dor ou, al ter na ti va men te, me di an te
de cla ra ção for ne ci da pelo Esta do, Dis tri to
Fe de ral ou Mu ni cí pio que es ti ver con ce den -
do a ga ran tia, di re ta men te ou por meio do
agen te fi nan ce i ro que es ti ver ope ra ci o na li -
zan do a con ces são da ga ran tia.

III – Voto

Pelo ex pos to, voto pela apro va ção do Pro je to de
Re so lu ção nº 3, de 2002, nos ter mos da se guin te
emen da subs ti tu ti va à qual fo ram ofe re ci das três su-
be men das das qua is foi re je i ta da a nº 1 e aco lhi das as
de nºs 2 e 3:

EMENDA Nº – (SUBSTITUTIVO)

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Re so lu ção nº 3,
de 2002, a se guin te re da ção:

“Art. 1º Os arts. 4º §§ 3º e 4º; 5º V; 9º; 13, ca put e
§ 3º; 15, ca put; 16; 18 § 2º, 21 e ao art. 23 da Re so lu -
ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, a vi go rar com
a se guin te re da ção:

Art. 4º ....................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será

apu ra da so man do-se as re ce i tas ar re ca da -
das no mês em re fe rên cia e nos onze me-
ses an te ri o res ex clu í das as du pli ci da des.
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§ 4º A aná li se das pro pos tas de ope ra -
ções de cré di to será re a li za da to man do-se
por base a re ce i ta cor ren te lí qui da de até
dois me ses an te ri o res ao mês de apre sen -
ta ção do ple i to ou da do cu men ta ção com-
ple ta, con for me o caso. (NR)

Art. 5º ....................................................
..............................................................
V – con ce der qual quer sub sí dio ou isen-

ção, re du ção da base de cál cu lo, con ces são
de cré di to pre su mi do, in cen ti vos, anis ti as, re-
mis são, re du ções de alí quo tas e qua is quer
ou tros be ne fí ci os tri bu tá ri os, fis ca is ou fi nan -
ce i ros, não au to ri za dos na for ma de lei es pe -
cí fi ca, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le ex-
clu si va men te as ma té ri as aci ma enu me ra das
ou o cor res pon den te tri bu to ou con tri bu i ção.

.......................................................(NR)
Art. 9º ....................................................
Pa rá gra fo úni co. O li mi te de que tra ta o

ca put po de rá ser ele va do para 32% (trin ta e
dois por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da,
des de que, cu mu la ti va men te, quan do apli-
cá vel, o ga ran ti dor:

I – não te nha sido cha ma do a hon rar,
nos úl ti mo vin te e qua tro me ses, a con tar do
mês da aná li se, qua is quer ga ran ti as an te ri -
or men te pres ta das;

II – es te ja cum prin do o li mi te da dí vi da
con so li da da lí qui da, de fi ni do na Re so lu ção
nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral;

III – es te ja cum prin do os li mi tes de
des pe sa com pes so al pre vis tos na Lei Com-
ple men tar nº 101, de 2000;

IV – es te ja cum prin do o Pro gra ma de
Ajus te Fis cal acor da do com a União, nos
ter mos da Lei nº 9.496, de 1997. (NR)

..............................................................
Art. 13. A dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos

e do Dis tri to Fe de ral, ob je to de re fi nan ci a -
men to ao am pa ro da Lei nº 9.496, de 1997,
e a dos mu ni cí pi os po de rá ser paga em até
tre zen tas e ses sen ta pres ta ções men sa is e
su ces si vas, nos ter mos dos con tra tos fir ma -
dos en tre a União e a res pec ti va uni da de fe-
de ra da.

..............................................................
§ 3º O re fi nan ci a men to de tí tu los pú bli -

cos emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995,
para pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is,
nos ter mos do art. 33 do Ato das Dis po si -

ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex clu í dos
os não ne go ci a dos, têm pra zo de re fi nan ci a -
men to li mi ta do a até cen to e vin te par ce las
men sa is, igua is e su ces si vas, nos ter mos do
ca put des te ar ti go, des de que os Esta dos e
os mu ni cí pi os emis so res com pro vem que to-
ma ram as pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is, vi-
san do o res sar ci men to dos va lo res re fe ren -
tes a de sá gi os con ce di dos e “ta xas de su-
ces so” pa gas.

.......................................................(NR)
..............................................................
Art. 15. É ve da da a con tra ta ção de

ope ra ção de cré di to nos cen to e oi ten ta dias
an te ri o res ao fi nal do man da to do Che fe do
Po der Exe cu ti vo do Esta do, do Dis tri to Fe-
de ral ou do mu ni cí pio.

.......................................................(NR)
Art. 16. É ve da da a con tra ta ção de

ope ra ção de cré di to por to ma dor que es te ja
ina dim plen te com ins ti tu i ções in te gran tes do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

Pa rá gra fo Úni co. O Mi nis té rio da Fa-
zen da não en ca mi nha rá ao Se na do Fe de ral
pe di do de au to ri za ção para con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to de to ma dor que se en-
con tre na si tu a ção pre vis ta no ca put.“ (NR)

..............................................................
Art. 18....................................................
..............................................................
§ 2º A com pro va ção do dis pos to no in-

ci so II será fe i ta por meio de cer ti dão do Tri-
bu nal de Con tas a que es te ja ju ris di ci o na do
o ga ran ti dor ou, al ter na ti va men te, me di an te
de cla ra ção for ne ci da pelo Esta do, Dis tri to
Fe de ral ou mu ni cí pio que es ti ver con ce den -
do a ga ran tia, di re ta men te ou por meio do
agen te fi nan ce i ro que es ti ver ope ra ci o na li -
zan do a con ces são da ga ran tia.

.......................................................(NR)
..............................................................
Art. 21....................................................
..............................................................
IV – .......................................................

a) em re la ção às con tas do úl ti mo exer cí cio ana-
li sa do, o cum pri men to do dis pos to no § 2º do art. 12;
no art. 23; no art. 33; no art. 37; no art. 52; no § 2º do
art. 55; e no art. 70, to dos da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000;

b) em re la ção às con tas dos exer cí ci os ain da
não ana li sa dos, e, quan do per ti nen te, do exer cí cio
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em cur so, o cum pri men to das exi gên ci as es ta be le ci -
das no § 2º do art. 12; no art. 23; no art. 52; no § 2º
do art. 55; e no art. 70, to dos da Lei Com ple men tar
nº 101, de 2000, de acor do com as in for ma ções
cons tan tes nos re la tó ri os re su mi dos da exe cu ção
or ça men tá ria e nos de ges tão fis cal;

..............................................................
VII – no caso es pe cí fi co de ope ra ções

de mu ni cí pi os com ga ran tia de Esta dos, cer ti -
dão emi ti da pela Se cre ta ria res pon sá vel pela
ad mi nis tra ção fi nan ce i ra do ga ran ti dor, que
ates te a adim plên cia do to ma dor do cré di to
pe ran te o Esta do e as en ti da des por ele con-
tro la das, bem como a ine xis tên cia de dé bi to
de cor ren te de ga ran tia a ope ra ção de cré di to
que te nha sido, even tu al men te, hon ra da;

VIII – cer ti dões que ates tem a re gu la ri -
da de jun to ao Pro gra ma de Inte gra ção So ci -
al (PIS), ao Pro gra ma de For ma ção do Pa-
tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co (PASEP), ao
Fun do de Inves ti men to So ci al (FINSOCIAL),
à Con tri bu i ção So ci al para o Fi nan ci a men to
da Se gu ri da de (COFINS), ao Insti tu to Na ci -
o nal do Se gu ro So ci al (INSS) e ao Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS) e,
quan do cou ber, na for ma re gu la men ta da
pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, o cum pri men to da Lei nº 9.717, de
27 de no vem bro de 1998.

.............................................................
§ 3º Os pro ces sos re la ti vos às ope ra ções 

de cré di to ao am pa ro das Re so lu ções nº 47,
de 2000, e nº 17, de 2001, do Se na do Fe de ral, 
se rão ins tru í das ape nas com os do cu men tos
es pe ci fi ca dos nos in ci sos II, III, IV e XIII.

§ 4º A apre sen ta ção dos do cu men tos es-
pe ci fi ca dos nos in ci sos IX, X e XI po de rá ser
dis pen sa da, a cri té rio do Mi nis té rio da Fa zen -
da, des de que aque le ór gão já dis po nha dos
mes mos em seus ban cos de da dos. (NR)”

Art. 23....................................................
IV –  No caso de ope ra ções de cré di to

des ti na das ao fi nan ci a men to de eta pas
com ple men ta res e ou sub se quen te dos res-
pec ti vos pro je tos, o ple i te an te de ve rá apre-
sen tar ao Se na do Fe de ral o de mons tra ti vo
fí si co-fi nan ce i ro dos de sem bol sos ocor ri dos, 
com pa ran do-o com os cum pri men to das
me tas apre sen ta das ao Se na do Fe de ral por
oca sião da so li ci ta ção do fi nan ci a men to do
pro je to. (NR)

TEXTO FINAL CONSOLIDADO DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 3, DE 2002, APÓS
A APROVAÇÃO DO DESTAQUE PARA A
REJEIÇÃO DA REDAÇÃO PROPOSTA AO ART.
15 DA RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001.

EMENDA Nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo)

Pro je to de Re so lu ção nº 3, de 2002,
que al te ra a re da ção dos arts. 4º §§ 3º e
4º; 5º V; 9º, 13, 16, 21 e 23; bem como re-
vo ga os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu ção 
nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Re so lu ção nº 3,
de 2002, a se guin te re da ção:

“Art. 1º Os arts. 4º §§ 3º e 4º; 5º V; 9º; 13, ca put e
§ 3º; 16; 18, § 2º, 21 e ao art. 23 da Re so lu ção nº 43,
de 2001, do Se na do Fe de ral, pas sam a vi go rar com a
se guin te re da ção:

Art. 4º ....................................................
..............................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será

apu ra da so man do-se as re ce i tas ar re ca da -
das no mês em re fe rên cia e nos onze me-
ses an te ri o res ex clu í das as du pli ci da des.

§ 4º A aná li se das pro pos tas de ope ra -
ções de cré di to será re a li za da to man do-se
por base a re ce i ta cor ren te lí qui da de até
dois me ses an te ri o res ao mês de apre sen -
ta ção do ple i to ou da do cu men ta ção com-
ple ta, con for me o caso. (NR)

Art. 5º ....................................................
..............................................................
V –  con ce der qual quer sub sí dio ou

isen ção, re du ção da base de cál cu lo, con-
ces são de cré di to pre su mi do, in cen ti vos,
anis ti as, re mis são, re du ções de alí quo tas e
qua is quer ou tros be ne fí ci os tri bu tá ri os, fis-
ca is ou fi nan ce i ros, não au to ri za dos na for-
ma de lei es pe cí fi ca, es ta du al ou mu ni ci pal,
que re gu le ex clu si va men te as ma té ri as aci-
ma enu me ra das ou o cor res pon den te tri bu to 
ou con tri bu i ção.

.......................................................(NR)
Art. 9º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. O li mi te de que tra ta o

ca put po de rá ser ele va do para 32% (trin ta e
dois por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da,
des de que, cu mu la ti va men te, quan do apli-
cá vel, o ga ran ti dor:
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I – não te nha sido cha ma do a hon rar,
nos úl ti mos vin te e qua tro me ses, a con tar
do mês da aná li se, qua is quer ga ran ti as an-
te ri or men te pres ta das;

II – es te ja cum prin do o li mi te da dí vi da
con so li da da lí qui da, de fi ni do na Re so lu ção
nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral;

III – es te ja cum prin do os li mi tes de
des pe sa com pes so al pre vis tos na Lei Com-
ple men tar nº 101, de 2000;

IV – es te ja cum prin do o Pro gra ma de
Ajus te Fis cal acor da do com a União, nos
ter mos da Lei nº 9.496, de 1997. (NR)

..............................................................
Art. 13. A dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos e

do Dis tri to Fe de ral, ob je to de re fi nan ci a men to
ao am pa ro da Lei nº 9.496, de 1997, e a dos
mu ni cí pi os po de rá ser paga em até tre zen tas e
ses sen ta pres ta ções men sa is e su ces si vas,
nos ter mos dos con tra tos fir ma dos en tre a
União e a res pec ti va uni da de fe de ra da.

..............................................................
§ 3º O re fi nan ci a men to de tí tu los pú bli -

cos emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995,
para pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is,
nos ter mos do art. 33 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex clu í dos
os não ne go ci a dos, têm pra zo de re fi nan ci a -
men to li mi ta do a até cen to e vin te par ce las
men sa is, igua is e su ces si vas, nos ter mos do
ca put des te ar ti go, des de que os Esta dos e
os mu ni cí pi os emis so res com pro vem que to-
ma ram as pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is, vi-
san do o res sar ci men to dos va lo res re fe ren -
tes a de sá gi os con ce di dos e “ta xas de su-
ces so” pa gas.

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

(NR).......................................................
Art. 16. É ve da da a con tra ta ção de

ope ra ção de cré di to por to ma dor que es te ja
ina dim plen te com ins ti tu i ções in te gran tes do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio da Fa-
zen da não en ca mi nha rá ao Se na do Fe de ral
pe di do de au to ri za ção para con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to de to ma dor que se en-
con tre na si tu a ção pre vis ta no ca put.“ (NR)

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

Art. 18. ..................................................

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

§ 2º A com pro va ção do dis pos to no in-
ci so II será fe i ta por meio de cer ti dão do Tri-
bu nal de Con tas a que es te ja ju ris di ci o na do
o ga ran ti dor ou, al ter na ti va men te, me di an te
de cla ra ção for ne ci da pelo Esta do, Dis tri to
Fe de ral ou mu ni cí pio que es ti ver con ce den -
do a ga ran tia, di re ta men te ou por meio do
agen te fi nan ce i ro que es ti ver ope ra ci o na li -
zan do a con ces são da ga ran tia.

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

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

Art. 21....................................................

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

IV – .......................................................
a) em re la ção às con tas do úl ti mo

exer cí cio ana li sa do, o cum pri men to do dis-
pos to no § 2º do art. 12; no art. 23; no art.
33; no art. 37; no art. 52; no § 2º do art. 55; e
no art. 70, to dos da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000;

b) em re la ção às con tas dos exer cí ci os 
ain da não ana li sa dos, e, quan do per ti nen te,
do exer cí cio em cur so, o cum pri men to das
exi gên ci as es ta be le ci das no § 2º do art. 12;
no art. 23; no art. 52; no § 2º do art. 55; e no
art. 70, to dos da Lei Com ple men tar nº 101,
de 2000, de acor do com as in for ma ções
cons tan tes nos re la tó ri os re su mi dos da exe-
cu ção or ça men tá ria e nos de ges tão fis cal;

..............................................................
VII – no caso es pe cí fi co de ope ra ções

de mu ni cí pi os com ga ran tia de es ta dos, cer ti -
dão emi ti da pela se cre ta ria res pon sá vel pela
ad mi nis tra ção fi nan ce i ra do ga ran ti dor, que
ates te a adim plên cia do to ma dor do cré di to
pe ran te o Esta do e as en ti da des por ele con-
tro la das, bem como a ine xis tên cia de dé bi to
de cor ren te de ga ran tia a ope ra ção de cré di to 
que te nha sido, even tu al men te, hon ra da;

VIII – cer ti dões que ates tem a re gu la ri -
da de jun to ao Pro gra ma de Inte gra ção So ci -
al – PIS, ao Pro gra ma de For ma ção do Pa-
tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co – PASEP, ao
Fun do de Inves ti men to So ci al –
FUNSOCIAL, à Con tri bu i ção So ci al para o
Fi nan ci a men to da Se gu ri da de – COFINS, ao
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS –
e ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi -
ço – FGTS – e, quan do cou ber, na for ma re-
gu la men ta da pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia

02336 Sá ba do  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 2002370    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



e Assis tên cia So ci al, o cum pri men to da Lei
nº 9.717, de 27 de no vem bro de 1998.

..............................................................
§ 3º Os pro ces sos re la ti vos às ope ra ções 

de cré di to ao am pa ro das Re so lu ções nº 47,
de 2000, e nº 17, de 2001, do Se na do Fe de ral, 
se rão ins tru í das ape nas com os do cu men tos
es pe ci fi ca dos nos in ci sos II, III, IV e XIII.

§ 4º A apre sen ta ção dos do cu men tos
es pe ci fi ca dos nos in ci sos IX, X e XI po de rá
ser dis pen sa da, a cri té rio do Mi nis té rio da
Fa zen da, des de que o ór gão já dis po nha
das in for ma ções con ti das na que les do cu -
men tos em seus ban cos de da dos. (NR)"

Art. 23....................................................
..............................................................
IV – No caso de ope ra ções de cré di to

des ti na das ao fi nan ci a men to de eta pas com-
ple men ta res ou sub se qüen te dos res pec ti vos
pro je tos, o ple i te an te de ve rá apre sen tar ao Se-
na do Fe de ral o de mons tra ti vo fí si co-financeiro
dos de sem bol sos ocor ri dos, com pa ran do-o
com os cum pri men to das me tas apre sen ta das
ao Se na do Fe de ral por oca sião da so li ci ta ção
do fi nan ci a men to do pro je to. (NR)

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2002

Sala da Co mis são, 14 de Mar ço de 2002. – Lú-
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Pa u lo Sou to, Re la tor –
He lo í sa He le na (ven ci da) – Bel lo Par ga – Ro me ro
Jucá – Pa u lo Har tung – Wal deck Orné las – Fer-
nan do Ri be i ro – Ro ber to Sa tur ni no – La u ro Cam-
pos (ven ci do) – Arlin do Por to – Ari Stad ler – Anto-
nio Car los Ju ni or – Lú dio Co e lho – Ri car do San-
tos – Gil van Bor ges – Ge ral do Althoff.

PARECER Nº 147, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção nº 4, de
2002, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân-
ta ra, que al te ra o § 3º e re vo ga o § 4º do
art. 2º da Re so lu ção nº 40, de 2001, do
Se na do Fe de ral que “dis põe so bre os li-
mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da
pú bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli ca
mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral e dos Mu ni cí pi os, em aten di men to ao
dis pos to no art. 52. VI e IX da Cons ti tu i -
ção Fe de ral”.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to

I – Re la tó rio

Veio ao exa me des ta Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos o Pro je to de Re so lu ção n º 4, de 2002,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra a
re da ção do § 3º e re vo ga o § 4º do art. 2º da Re so lu -
ção nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral.

O art. 2º re pro duz a de fi ni ção de re ce i ta cor ren te 
lí qui da ado ta da na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
(Lei Com ple men tar nº 101, de 2000) e que cons ti tui
im por tan te me di da de ca pa ci da de de pa ga men to de
dí vi das dos en tes fe de ra dos. To da via, os §§ 3º e 4º in-
tro du zem ino va ções a este con ce i to.

No § 3º lê-se:

§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será apu-
ra da so man do-se as re ce i tas ar re ca da das no
mês de re fe rên cia e nos 11 (onze) me ses an-
te ri o res, ex clu í das as du pli ci da des.“

O tex to do § 4º é o se guin te:

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

O que se pre ten de com o pro je to em aná li se é
al te rar a re da ção do § 3º, subs ti tu in do-se a ex pres são 
“mês de re fe rên cia” pela ex pres são “mês em re fe rên -
cia”. Além dis so, re vo ga-se o § 4º

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O art. 2º da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000
(Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal), dis põe que a re ce i -
ta cor ren te lí qui da (RCL) será apu ra da so man do-se
as re ce i tas ar re ca da das no mês em re fe rên cia e nos
onze an te ri o res, ex clu í das as du pli ci da des. O § 3º do
art. 4º da Re so lu ção nº 43, de 2001, uti li za a ex pres -
são “mês de re fe rên cia” ao in vés de “mês em re fe rên -
cia”. Já o § 4º do mes mo dis po si ti vo acres cen tou a
essa de fi ni ção o que se en ten de por ”mês de re fe rên -
cia“: o mês ime di a ta men te an te ri or àque le em que a
re ce i ta cor ren te lí qui da es ti ver sen do apu ra da.

A apli ca ção do dis po si ti vo pre vis to no § 4º do art.
2º da Re so lu ção nº 40, de 2001, atra sa em um mês o
pe río do de cál cu lo da re ce i ta cor ren te lí qui da, quan do
com pa ra do à de fi ni ção con ti da na Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal.

Tal sis te má ti ca tem pro vo ca do dú vi das e ques ti o -
na men tos por par te de al guns en tes da Fe de ra ção e Tri-
bu na is de Con tas so bre qual o mé to do deve ser con si -
de ra do por oca sião da ela bo ra ção dos re la tó ri os pre vis -
tos na LRF.
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Tal de fi ni ção di fe ren ci a da foi ado ta da na Re so -
lu ção nº 40, de 2001, por si me tria ao pro ce di men to
uti li za do na Re so lu ção nº 43, de 2001, que tra ta de li-
mi tes e con di ções para a con tra ta ção de ope ra ções
de cré di to. Essa de fi ni ção, con tu do, não se faz ne ces -
sá ria na Re so lu ção nº 40, de 2001, que pode ado tar o
con ce i to tra di ci o nal, pro fe ri do pela Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal. É este pro ble ma que o pro je to de re-
so lu ção em aná li se se pro põe a cor ri gir.

Na Re so lu ção nº 43, de 2001, o mo ti vo para se
ado tar tal di fe ri men to de pra zo está no fato de ela
ser um ins tru men to que dis põe so bre li mi tes e con-
di ções ge ra is para re a li za ção de ope ra ções de cré-
di to, ex clu si va men te. A fal ta do di fe ri men to para aná-
li se de no vas pro pos tas de ope ra ções cria, des ne -
ces sa ri a men te, di fi cul da de ope ra ci o nal além de cus-
tos adi ci o na is, já que os in te res sa dos te rão que
aguar dar o en cer ra men to do ba lan ce te do mês an te -
ri or, o que nor mal men te só ocor re no fi nal do mês
se guin te, para apre sen ta ção de seus ple i tos.

Essa ocor rên cia con cen tra a apre sen ta ção de
ple i tos no fi nal de cada mês, e pro vo ca su ces si vos
pe di dos de apre sen ta ção de no vos ba lan ce tes para
atu a li za ção da RCL, o que one ra todo o pro ces so.

To da via, no caso da Re so lu ção nº 40, de 2001,
não há esta di fi cul da de. Esta nor ma tra ta ape nas de
li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da. O cum pri -
men to des te li mi te pode ser ave ri gua do após o fe-
cha men to dos ba lan ços. Não há a ne ces si da de de
tra mi ta ção de pro ces sos de au to ri za ção no caso
des ta re so lu ção. Logo, para fins de cum pri men to
dos li mi tes nela es ta be le ci dos, po de-se ado tar o
con ce i to es ta be le ci do na Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, pois não se faz ne ces sá ria a dis po ni bi li da de
ime di a ta dos da dos re la ti vos à Re ce i ta Cor ren te Lí-
qui da.

III – Voto

Pelo ex pos to, voto pela apro va ção do Pro je to de
Re so lu ção nº 4, de 2002, nos ter mos em que foi apre-
sen ta do pelo au tor.

Sala da Co mis são, 14 de mar ço de 2002 – Lú-
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Pa u lo Sou to, Re la tor –
Ro me ro Jucá – He lo i sa He le na (ven ci do) – La u ro
Cam pos (ven ci do) – Wal deck Orne las – Arlin do
Por to – Fer nan do Ri be i ro – Pa u lo Har tung – Ari
Stad ler – Bel lo Par ga – Anto nio Car los Jú ni or –
Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Althoff – Gil van
Bor ges – Ri car do San tos – Lú dio Co e lho.

PARECER Nº 148, 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 da
Câ ma ra nº 144, de 2001 (nº 3.476/2000, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra a Lei nº
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go
de Pro ces so Ci vil. (Sim pli fi ca ção do Pro-
ce di men to pro ces su al ci vil).

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Esta Co mis são exa mi na, nes ta opor tu ni da de,
Pro je to de Lei que tem por es co po al te rar o Có di go de
Pro ces so Ci vil, ver sa do na Lei nº 5.869, de 11 de ja-
ne i ro de 1973.

Com pos ta de cin co ar ti gos, a pro po si ção di ri -
ge-se a ca tor ze ar ti gos do men ci o na do di plo ma pro-
ces su al, e ini cia pelo art. 273, § 3º, que, se al te ra do,
per mi ti rá re mis são não ape nas aos in ci sos II e III do
art. 588, mas abran ge rá o ca put, in ci so I, e pa rá gra fo
úni co. Tal me di da re pre sen ta rá ma i or res pon sa bi li da -
de para o cre dor, na exe cu ção pro vi só ria da sen ten ça. 
O re fe ri do § 3º do art. 273 re me te rá, tam bém, ao art.
461 e seus §§ 4º e 5º, e ao art. 461-A, a ser ins ti tu í do
pela pro po si ção. Além dis so, ao art. 273 se rão adi ta -
dos §§ 6º e 7º, pre ven do, res pec ti va men te, a con ces -
são da tu te la an te ci pa da quan do os pe di dos fo rem in-
con tro ver sos, e o de fe ri men to de me di da ca u te lar em
ca rá ter in ci den tal.

O in ci so I art. 275 do Có di go de Pro ces so Ci vil li-
mi ta rá a qua ren ta sa lá ri os mí ni mos as ca u sas su je i tas
ao pro ce di men to su má rio. Atu al men te, esse li mi te é de
vin te sa lá ri os mí ni mos e não se ob ser vam li mi tes nas
ca u sas de ar ren da men to ru ral e par ce ria agrí co la, de
co bran ça con do mi ni al, res sar ci men to de da nos em
pré dio ou em ve í cu lo ter res tre e os res pec ti vos se gu -
ros, e as que ver sem so bre ho no rá ri os pro fis si o na is.

O art. 280 da pro pos ta con tém pro i bi ção da in-
ter po si ção de em bar gos in frin gen tes, de ação de cla -
ra tó ria in ci den tal e de in ter ven ção de ter ce i ros, res-
sal va dos o re cur so de ter ce i ro pre ju di ca do, a as sis -
tên cia e, por fim, a in ter ven ção que de cor ra de con tra -
to de se gu ro.

O art. 287, por sua vez, es ta be le ce apli ca ção de
pena pe cu niá ria à par te que de i xe de cum prir a sen-
ten ça ou a de ci são que an te ci pa a tu te la. Com pa ra do
ao tex to atu al, ino va ao ex clu ir a hi pó te se de a obri ga -
ção de fa zer re ca ir so bre ter ce i ra pes soa, ao subs ti tu ir 
o vo cá bu lo con de na ção (do réu) pela ex pres são “que
seja im pos ta ao réu” e ao re me ter, não para os arts.
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644 e 645 do mes mo Có di go de Pro ces so, mas para
os arts. 461, § 4º, e 461-A, este úl ti mo, a ser ins ti tu í do
pela pro po si ção.

O art. 331 do pro je to dis põe que a au diên cia, no
pro ce di men to su má rio, será re a li za da em trin ta dias
se a ca u sa ver sar di re i to pas sí vel de tran sa ção, e, se
res tar evi den te a im pos si bi li da de de com po si ção, o
juiz sa ne a rá o pro ces so e or de na rá a pro du ção de
pro vas. O § 3º, a ser acres ci do ao art. 331, es ta be le ce
que o di re i to que não ad mi ta tran sa ção, ou se as cir-
cuns tân ci as não fo rem fa vo rá ve is à com po si ção, o
juiz sa ne a rá o pro ces so, or de na rá a pro du ção da pro-
va e de sig na rá data para a au diên cia.

Ao elen co de me di das que po dem ser ado ta das 
pelo juiz, para tor nar efe ti va a tu te la ou a ob ten ção
do re sul ta do prá ti co, den tre as pre vis tas no art. 461, a
pro po si ção, no § 5º, acres cen ta a im po si ção de mul ta 
e o adi ta men to de § 6º ao art. 461, para fle xi bi li zar a
mul ta no que con cer ne ao va lor e à pe ri o di ci da de,
quan do mos trar-se in su fi ci en te ou ex ces si va.

A pro po si ção ob je ti va se re a li ze a exe cu ção
pro vi só ria da sen ten ça por cri té rio idên ti co ao da
exe cu ção de fi ni ti va (art. 588), sob a res pon sa bi li da -
de pa tri mo ni al do exe qüen te (in ci so I). Pre vê, ain da,
que o le van ta men to de im por tân cia ou a trans fe rên -
cia de do mí nio fi quem con di ci o na dos ao ofe re ci men -
to de ca u ção idô nea, pelo cre dor, para ga ran tia de
even tu al re for ma par ci al ou to tal da sen ten ça (in ci so
II e § 1º), res tan do sem efe i to a de ci são cas sa da por
acór dão, hi pó te se em que as par tes re tor na rão ao
es ta do pro ces su al an te ri or (in ci so III). A ca u ção será
dis pen sa da ao exe qüen te em ma ni fes to es ta do de
ne ces si da de (§ 2º). Em to das as hi pó te ses, a li qui -
da ção cor re rá no pro ces so prin ci pal.

De acor do com o pro je to, do art. 604 do Có di go
de Pro ces so Ci vil cons ta rá pra zo, de trin ta dias, para
apre sen ta ção da me mó ria do cál cu lo, na exe cu ção do
tí tu lo, pre su min do-se cor re tas as con tas apre sen ta -
dos pelo cre dor se, nes se pra zo, omi tir-se o de ve dor.
A even tu al con tro vér sia a res pe i to dos cál cu los apre-
sen ta dos pelo cre dor e pelo de ve dor per mi te ao ma-
gis tra do re cor rer ao con ta dor do ju í zo para di ri mir as
di ver gên ci as.

A al te ra ção pro pos ta ao art. 621 visa fi xar em
dez dias o pra zo para o de ve dor en tre gar a co i sa ob je -
to do li tí gio, ou para sa tis fa zer a obri ga ção. Os em bar -
gos do de ve dor es ta rão con di ci o na dos à apre sen ta ção
de ga ran ti as fi nan ce i ras ou pa tri mo ni a is ao ju í zo, sob
pena de mul ta diá ria por atra so. O va lor da mul ta po de rá 
ser al te ra do caso seja in su fi ci en te ou ex ces si vo.

Con so an te a pro pos ta, se o exe cu ta do en tre gar
a co i sa, ob je to do li tí gio, será la vra do o ter mo que dá
fim à exe cu ção, res sal va das as hi pó te ses de even tu al
pa ga men to por fru tos ou res sar ci men to de pre ju í zos
(art. 624). Se do tí tu lo não cons tar o va lor da co i sa li ti -
gi o sa, ou caso seja im pos sí vel a sua ava li a ção, o exe-
qüen te atri bu i rá va lor ao bem. Essa es ti ma ti va do va-
lor do bem, pelo exe qüen te, terá sua con fir ma ção
con di ci o na da a cri té rio ju di ci al.

A sen ten ça que im põe a obri ga ção de fa zer, ou
a de não fa zer (art. 644), pas sa rá a aten der aos pro-
ce di men tos do art. 461 do Có di go de Pro ces so Ci vil.

A pe nho ra de imó ve is, ter na do art. 659 do pro-
je to, será fe i ta me di an te auto de pe nho ra, ou ter mo
de pe nho ra. Escla re ça-se, para me lhor en ten di men -
to, que o auto de pe nho ra é fe i to por ofi ci al de jus ti -
ça, fora do tri bu nal, e o ter mo de pe nho ra, em car tó -
rio, no âm bi to do res pec ti vo tri bu nal. O exe qüen te
pro vi den ci a rá o re gis tro, do auto ou do ter mo, no ofí-
cio imo bi liá rio, e nes sa opor tu ni da de apre sen ta rá
cer ti dão de in te i ro teor do ato, in de pen den te men te
de man da do ju di ci al, isto é, da in ter ve niên cia do juiz.
Após o re gis tro no ofí cio, o exe cu ta do será in ti ma do
e cons ti tu í do de po si tá rio.

Se aco lhi da a pro po si ção, o pa rá gra fo úni co do
art. 814 per mi ti rá efe ti var a equi pa ra ção da sen ten ça 
lí qui da (ou ilí qui da pen den te de re cur so) à pro va li te -
ral da dí vi da lí qui da e cer ta. Essa equi pa ra ção per-
mi ti rá o ar res to de bens su je i tos à pe nho ra e a con-
de na ção do de ve dor ao pa ga men to do dé bi to.

Me di an te o acrés ci mo do art. 461-A, a pro pos ta
ob je ti va atri bu ir ao juiz po de res para fi xar pra zo para a
en tre ga de co i sa ou para o cum pri men to de obri ga -
ção, sob pena de apre en são, caso se tra te de co i sa
mó vel, ou de imis são na pos se, quan do se tra tar de
co i sa imó vel.

O art. 744 des lo car-se-á para o Ca pí tu lo III do
Tí tu lo III do Li vro II, e sua re da ção as se gu ra rá ao de-
ve dor a in ter po si ção de em bar gos de re ten ção por
ben fe i to ri as no imó vel.

Por fim, a nor ma em ela bo ra ção pre vê sua pró-
pria vi gên cia em três me ses, a con tar da data de pu-
bli ca ção.

II – Aná li se

A re for ma do Có di go de Pro ce di men tos – ini ci a -
da em 1992 com a Lei nº8.455, pros se guiu, em 1993,
com as Leis nºs 8.637, 8.710, 8.718, e, em 1994, com
as Leis nºs 8.898, 8.950, 8.951, 8.952 e 8.953 – re pre -
sen tou ver da de i ra re vo lu ção no di re i to pro ces su al ci-
vil, e um dos tó pi cos de re le vo, car re a dos pela re for -
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ma, ope rou-se no art. 273 do Có di go de Pro ces so,
que au to ri zou a an te ci pa ção da tu te la ju ris di ci o nal,
em pres ti gio ao prin cí pio do fu mus boni ju ris. Assim,
as obri ga ções de dar pas sa ram a ter sede no art. 273,
e as obri ga ções de fa zer ou não fa zer, no art. 461 do
mes mo Có di go.

Não se há de con fun dir as duas for mas de an te -
ci par, to tal ou par ci al men te, a pres ta ção ju ris di ci o nal,
pre vis tas nos arts. 273 e 461, com o que dis põe no
art. 330 do mes mo Có di go, con ti nen te de nor ma que
pre ce de à re for ma, e que ser ve ao jul ga men to an te ci -
pa do da lide, quan do a ques tão de mé ri to é in te i ra -
men te de di re i to, ou quan do ocor re a re ve lia.

Por tan to, an tes de a re for ma pro ces su al ado tar
o sis te ma da tu te la an te ci pa da, va li am pou co os in di -
ca ti vos pro ces su a is fa vo rá ve is ao au tor da ação, ou a
con vic ção pré via do juiz, nos ca sos de fu mus boni
ju ris em que não se con fi gu ra va a in te i re za de mé ri to
ou a re ve lia, por quan to se ga ran tia ao réu ina dim plen -
te um even tu al di re i to fu tu ro, em des pro ve i to da ime di -
a ti da de do cré di to do au tor da ação, e isso se fa zia
sob o pre tex to da am pla de fe sa, sem con si de rar que
ao au tor tam bém deve ser con ce di da am pla de fe sa
do seu di re i to.

A pro pos ta que ora se exa mi na, ao di ri gir-se ao
§ 3º do art. 273, visa am pli ar a re mis são (hoje fe i ta so-
men te aos in ci sos II e III do art. 588 do mes mo Có di -
go), que pas sa ria a abran ger o art. 588 e seus in ci sos, 
e tam bém o art. 461 e §§ 4º e 5º, além do art. 461-A,
este úl ti mo a ser in tro du zi do. A me di da tra duz a von ta -
de dos ope ra do res do Di re i to, que en fren tam di fi cul -
da des quan do aju i zam ações co mi na tó ri as vi san do a
obri ga ção de dar, ou a de fa zer ou não fa zer, por quan -
to o em bri ca men to dos te mas tra ta dos nos arts. 273 e
461 ain da não se mos tra su fi ci en te men te cla ro e tem
per mi ti do to mar-se um fun da men to le gal por ou tro
(CARREIRA ALVIM, J.E., Tu te la Espe cí fi ca das Obri-
ga ções de Fa zer e Não Fa zer na Re for ma Pro ces su -
al, Ed. Del Rey, l997,p. 9/11).

A al te ra ção con ti da no § 6º, pro pos to ao art. 273,
tam bém se mos tra per ti nen te, por que a tu te la deve
po der ser con ce di da quan do um ou mais dos pe di dos
cu mu la dos, ou par te de les, mos trar-se in con tro ver so.
Con si de ran do-se que a tu te la é an te ci pa da exa ta -
men te por que o ma gis tra do, em ju í zo de de li ba ção,
con se gue per ce ber o pro vá vel des fe cho que terá a
lide, en tão não de vem mais sub sis tir ra zões para pro-
te lar a en tre ga da pres ta ção ju ris di ci o nal, ain da que
não in te gral.

É opor tu na, igual men te, a al te ra ção ve i cu la da
no § 7º, pro pos to ao art. 273, eis que não cabe tu te la
an te ci pa da em ação ca u te lar, por que nela, ca u te lar,

não há jul ga men to de mé ri to, como de pre en de do
ma gis té rio de Nery e Nery (Nery Jú ni or, Nel son e
Nery, Rosa Ma ria Andra de, Có di go de Pro ces so Ci vil
Co men ta do, 4ª ed., RT 1999).

O pon to se guin te exa mi na do é a ele va ção do
Li mi te fi nan ce i ro do pro ce di men to su má rio (in ci so I
do art. 275), de vin te para qua ren ta sa lá ri os mí ni -
mos. A me di da é ade qua da à com pa ti bi li za ção des-
se pro ce di men to com o su ma ri ís si mo, con ti do na Lei
nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995, que tra ta dos
Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is, por que ao
au tor da ação deve ser dada a opor tu ni da de de es-
co lha de sua con ve niên cia, con si de ra da a ex ten são
da pro va que pre ten de pro du zir. Em ra zão do va lor
ma i or, po de rá ser ad mi ti da ação sob pro ce di men to
su má rio ao ju ris di ci o na do que pre ten da in gres sar na
Jus ti ça Co mum, ain da que o li tí gio ver se tema tam-
bém ad mis sí vel no su ma ri ís si mo.

No que con cer ne ao art. 280, o pro je to visa
acres cen tar, no rol de pro i bi ções do pro ce di men to
su má rio, a in ter ven ção fun da da em con tra to de se-
gu ro, ao lado dos em bar gos in frin gen tes, da ação
de cla ra tó ria in ci den tal e da in ter ven ção de ter ce i ros.
A me di da é opor tu na e deve ser aco lhi da, por que o
con tra to de se gu ro pres su põe a ne ces si da de de
pron ta res pos ta do Po der Pú bli co, o que jus ti fi ca a
sua pre vi são no âm bi to do pro ce di men to su má rio.

A al te ra ção di re ci o na da ao art. 287 subs ti tui o
vo cá bu lo con de na ção por pe di do do au tor, com re-
mes sa ao art. 461, § 4º, e ao art. 461-A, este úl ti mo,
a ser in tro du zi do, nos ter mos da pro pos ta ora exa mi -
na da. Com isso, o au tor po de rá re que rer ao juiz que
o exe cu ta do seja mul ta do por de i xar de en tre gar o
ob je to do Li tí gio, ou, ain da, se de i xar de fa zer algo a
que es te ja obri ga do, ou se o fi zer, quan do lhe for de-
fe so.

A pro pos ta ino va ao ex clu ir a obri ga ção de fa zer
re a li za da por pes soa es tra nha à re la ção pro ces su al, e
tam bém ao subs ti tu ir o vo cá bu lo con de na ção (do réu)
pela ex pres são que seja im pos ta ao réu. Por fim, ino va
ao pro ce der a re mis são aos arts. 461, § 4º, e 461-A, e
não mais aos arts. 644 e 645 do mes mo Có di go de Pro-
ces so, dis po si ti vos aque les que, me lhor que es tes, da-
rão su por te téc ni co mais con sis ten tes a pe di dos de apli-
ca ção de mul ta.

No que tan ge ao art. 331, a pro po si ção dis põe que
a au diên cia será re a li za da no mes mo pra zo de trin ta
dias se, no pro ce di men to su má rio, a ca u sa ver sar di re i -
to pas sí vel de tran sa ção. Visa, ain da, subs ti tu ir a ex-
pres são di re i tos dis po ní ve is, da re da ção atu al, por di re i -
tos que ad mi tam tran sa ção, e, no ca put, quer subs ti tu ir
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a ex pres são au diên cia de con ci li a ção por au diên cia
pre li mi nar, mo di fi ca ção que nos pa re ce opor tu na, por-
que nem sem pre a con ci li a ção é al can ça da e a au diên -
cia é, de fato, pre li mi nar.

A pro pos ta tam bém visa acres cen tar § 3º ao art.
331, pre ven do que o juiz deve pro ce der ao sa ne a -
men to do pro ces so e or de nar a pro du ção de pro va,
nos ter mos do § 2º. Esse dis po si ti vo, por sua vez, pre-
vê que, se não ob ti da a con ci li a ção, o juiz fi xa rá os
pon tos con tro ver ti dos, de ci di rá as ques tões pro ces -
su a is pen den tes, de ter mi na rá as pro vas a se rem pro-
du zi das e de sig na rá (data) a au diên cia de ins tru ção e
jul ga men to.

O me ca nis mo aten de à flu i dez do pro ces so, por-
que equi va le ao an ti go des pa cho sa ne a dor, eis que
não se ope rou a con ci li a ção ofer ta da.

O pon to se guin te da pro po si ção é di ri gi do ao art.
461 (ca put e § 5º, com adi ta men to de § 6º), e tem o
ob je ti vo de tor nar efe ti va a tu te la ju ris di ci o nal ou a ob-
ten ção do re sul ta do prá ti co de ter mi na do, e a fle xi bi li -
za ção do va lor e da pe ri o di ci da de da mul ta, quan do
se mos tre in su fi ci en te ou ex ces si va. Ade ma is, a me di -
da acres cen ta a hi pó te se de mul ta por tem po de atra-
so, que se co a du na com a fi lo so fia de, em tem po há-
bil, re a li zar-se a com pen sa ção do cre dor.

Res sal te-se que a apli ca ção de mul ta é es sen ci -
al ao in te res se pú bli co, para tor nar co er ci ti va a de ci -
são ju di ci al, e a sua fle xi bi li da de deve mes mo ajus-
tar-se à di nâ mi ca do pro ces so e às suas cir cuns tân ci -
as de ter mi nan tes, quan do se mos tre ex ces si va e fi nan -
ce i ra men te in su por tá vel para o réu e sua fa mí lia, ou, ao
con trá rio, se re ve lar-se in sig ni fi can te a pon to de o seu
pa ga men to ca u sar in di fe ren ça ao de ve dor. A fle xi bi li da -
de é ajus ta da ao art. 461, em ra zão do tema es pe cí fi co
nele tra ta do, e não é ino va do ra, se não nes se dis po si ti vo 
re fe ri do, pois se apre sen ta em ou tras cir cuns tân ci as
pro ces su a is, como a do art. 644 do mes mo Có di go,
con di ção que só vem con fir mar a sua apli ca bi li da de a
mais de uma con di ção.

O art. 588 do Có di go de Pro ces so Ci vil, se ado-
ta das as me di das a ele di ri gi das, terá subs ti tu í do o
vo cá bu lo prin cí pi os por nor mas, na ex pres são a exe-
cu ção pro vi só ria da sen ten ça far-se-á do mes mo
modo que a de fi ni ti va, ob ser va dos os se guin tes prin-
cí pi os (...). No in ci so I, o vo cá bu lo cre dor é subs ti tu í do 
por exe qüen te, e a ex pres são da nos ca u sa dos ao de-
ve dor é subs ti tu í da por pre ju í zos que o exe cu ta do ve-
nha a so frer. No in ci so III, foi subs ti tu í da a pa la vra sen-
ten ça por acór dão, que é, efe ti va men te, mais ade qua -
da, por que é o acór dão que de ter mi na a al te ra ção ou
su pres são da sen ten ça a quo. No in ci so IV, há boa ino-
va ção quan do se per mi te a li qui da ção no mes mo pro-

ces so, eis que não há pre vi são na re da ção atu al do
dis po si ti vo. A al te ra ção pro pos ta ao § 1º cor ri ge as-
pec to téc ni co ao su pri mir re fe rên cia ao pró prio ar ti go,
e a que se ve ri fi ca no § 2º é, no va men te, de boa ín do -
le, ao dis pen sar da ca u ção o cre dor hi pos su fi ci en te.

No que con cer ne ao cál cu lo de exe cu ção, ver sa -
do no art. 604, por acrés ci mo de dois pa rá gra fos, há
que se es cla re cer que nem sem pre o cre dor, ao exe cu -
tar o tí tu lo, dis põe de ele men tos in for ma ti vos em po der
do de ve dor ou de ter ce i ro; é ne ces sá rio que do tex to
cons te a pos si bi li da de de, nes sas hi pó te ses, se exer ça 
a exi bi ção do do cu men to de modo co er ci ti vo.

No que con cer ne à con sul ta, pelo ma gis tra do,
ao con ta dor do Ju í zo, é pro ce di men to ade qua do, por-
quan to o ceme das ações sem pre terá na tu re za ju di -
ci al, e cál cu los cons ti tu em fa tor ad ja cen te e po dem
ser con tes ta dos pelo de ve dor. O apri mo ra men to,
além de tudo, se co a du na com o dis pos to nos arts.
604 e in ci so II do art. 614 do mes mo Có di go. Por tan to, 
não há do que dis sen tir.

A ci ta ção, o pra zo de dez dias para a de fe sa, a
se gu ran ça do Ju í zo e os em bar gos do de ve dor são te-
mas con ti dos na pro pos ta (art. 621) que tam bém não
dis cre pam da nor ma em vi gor, ins cul pi da no Có di go.
De fato, o Có di go de Pro ces so Ci vil tra ta da de fe sa do
de ve dor, me di an te em bar gos, nos arts. 736 e se guin -
tes, com pra zo de dez dias (art. 738) e após se gu ro o
Ju í zo (arts. 621 e 737, II). O úni co tó pi co que di fe re do
tex to atu al é a fle xi bi li za ção da mul ta, no que con cer -
ne à pe ri o di ci da de, pos to que a sua fle xi bi li za ção
quan ti ta ti va já cons ta da nor ma pro ce di men tal. Re le -
ve-se, por fim, que o exa me do pro pos to ao art. 461
de mons trou a con ve niên cia da al te ra ção in tro du zi da
(Có di go de Pro ces so Ci vil, arts. 287, 461, 644, pa rá -
gra fo úni co, e 645).

A fi xa ção de mul ta por dia de atra so, de que tra ta 
o pa rá gra fo úni co pro pos to ao art. 621, em face de to-
das as ra zões elen ca das em tó pi cos an te ri o res, so bre 
o mes mo tema, deve ser aco lhi da.

O art. 624, se al te ra do nos ter mos da pro pos ta,
subs ti tu i rá a pa la vra de ve dor por exe cu ta do, e per das
e da nos por pre ju í zos. Há, ain da, a su pres são da ex-
pres são de acor do com a sen ten ça. A aná li se mos tra
que a al te ra ção do tex to con tri bui para o seu apri mo -
ra men to, por uni for mi zá-lo da pers pec ti va vo ca bu lar,
sem que se ne ces si te ex pli ci tar, em cada si tu a ção,
que o exe cu ta do con ti nua a ser o de ve dor. As de ma is
al te ra ções ex pe ri men ta das pelo art. 624 re for ça rão o
con jun to, con di ção que é ilus tra da pela re ti ra da da pa-
la vra sen ten ça, que per mi ti rá a am pli a ção do po der
exe cu tó rio, ra zões de se re co men dar o aco lhi men to
de toda a pro pos ta for mu la da ao art. 624.
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No caso do § 1º do art. 627, o que se cons ta ta é
a subs ti tu i ção do ter mo cre dor por exe qüen te, o que
har mo ni za esse tex to com o da pro pos ta ao art. 588, e
a subs ti tu i ção de sen ten ça por tí tu lo, que, como vi mos 
na aná li se do art. 624, am pli a rá a pos si bi li da de exe-
cu tó ria.

Diz o § 2º do art. 627 do Có di go: O va lor da co i sa 
e as per das e da nos se rão apu ra dos em li qui da ção de
sen ten ça. Por seu tur no, diz o § 2º do art. 627 da pro-
pos ta: Se rão apu ra dos em li qui da ção o va lor da co i sa
e os pre ju í zos. Por tan to, esse pa rá gra fo não ape nas
con tem pla in ver são da or dem da fra se, mas subs ti tui
per das e da nos por pre ju í zos, con di ção que com pa ti -
bi li za rá o tex to com os an te ri o res e deve ser aco lhi do
por que, além des sa ra zão, su pri me a pa la vra sen ten -
ça, o que per mi ti rá a ado ção do mes mo pro ce di men to 
em face de qual quer tí tu lo exe cu ti vo.

O art. 644 pro pos to re co men da que a sen ten ça
exa ra da na ação que vise à obri ga ção de fa zer ou de
não fa zer ob ser ve o dis pos to no art. 461, com as al te -
ra ções a ele di re ci o na das no pro je to. A obri ga ção de
fa zer é a que tem por ob je to a prá ti ca de um ato pelo
de ve dor, e a de não fa zer a que tem por pres su pos -
to uma abs ten ção, isto é, a omis são ou to le rân cia. A
pro pos ta, por isso, re du zi rá a afli ção dos ope ra do -
res do Di re i to, que po de rão con tar com pro ce di men -
to do ta do de ma i or cla re za. Atu al men te, a gran de
ma i o ria das ações da obri ga ção de fa zer ou não fa-
zer re cor rem, de modo in cer to, tan to ao art. 273
quan to ao 461, por que re di gi dos de modo obs cu ro.
Com isso, con clui-se que o pro pos to ao tó pi co é
perti nen te.

A pe nho ra de bens imó ve is, de que tra ta o art.
659, ex pe ri men ta rá ce le ri da de, por que o auto la vra do 
por ofi ci al de jus ti ça, ou o ter mo fe i to em car tó rio, será
re gis tra do no ofí cio imo bi liá rio, pelo exe qüen te, para
que te nha efe i tos erga om nes¹, ob ser va da sua con di -
ção de me di da ad mi nis tra ti va que não deve de pen der
de man da do ju di ci al.

No que tan ge ao art. 814 do Có di go de Pro ce di -
men tos, a equi pa ra ção, para efe i to de ar res to, da sen-
ten ça lí qui da à pen den te de re cur so – esta úl ti ma, lí-
qui da ou ilí qui da –, su je i ta rá o de ve dor ao pa ga men to, 
e a ex clu são da ex pres são ou o la u do ar bi tral pen den -
te de ho mo lo ga ção te ria como efe i to pa ra le lo com pa -
ti bi li zar o tex to des se dis po si ti vo com o dis pos to na
Lei nº 9.307, que tra ta dos Ju í zos Arbi tra is.

A fi xa ção de pra zo para en tre ga de co i sa, sob
pena de bus ca e apre en são, se mó vel, ou de imis-
são na pos se, se imó vel (art. 461-A), a ser acres-
cen ta do, tra du zi rá a mes ma con di ção atu al de de fe -

sa do in te res se do au tor exe qüen te. É in dis pen sá vel
que na ação que te nha por ob je to a en tre ga da co i sa, 
o juiz fixe pra zo para o cum pri men to da obri ga ção,
sob pena de es gar çar-se a ação por atu a ção do ex-
ces si vo tem po ex pen di do no cum pri men to da obri ga -
ção. Ade qua dos, igual men te, são os co man dos dos
§§ 2º e 3º que au to ri za rão a bus ca e apre en são de
co i sa mó vel, ou a imis são, se imó vel, com a re mis -
são ao art. 461.

Por fim, a re no me a ção da Se ção III do Ca pí tu lo V
do Tí tu lo VIII do Li vro I é jus ti fi ca da, por que, efe ti va men -
te, não se tra ta de au diên cia de con ci li a ção que, como
vis to aci ma, pode até não ocor rer. Na ver da de, a ten ta ti -
va é de con ci li a ção, mas em au diên cia pre li mi nar, ocor-
ra ou não a con ci li a ção nes sa opor tu ni da de. De igual
for ma, ade qua da é a in clu são do art. 744, úl ti mo do Ca-
pí tu lo II, na con di ção de pri me i ro ar ti go do Ca pí tu lo III
(Tí tu lo III do Li vro II), em ra zão de tra tar es pe ci fi ca men te 
de exe cu ção.

III – Voto

Da aná li se, re sul ta que a pro pos ta aten de às
con di ções de cons ti tu ci o na li da de, con for me se ve ri fi -
ca nos arts. 22 e 48 da Car ta Fe de ral, e aos re qui si tos
de ju ri di ci da de, téc ni ca e re gi men ta li da de, ra zão por-
que ma ni fes ta mo-nos por sua apro va ção.

Sala de Re u niões, 13 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor –
Anto nio Car los Jú ni or – Ro me ro Jucá – José Edu-
ar do Du tra – José Fo ga ça – Bel lo Par ga – Sér gio
Ma cha do – Ro meu Tuma – Wal deck Orne las – Se-
bas tião Ro cha – Íris Re zen de – Lú cio Alcân ta ra –
Ma ria do Car mo Alves.

1 Erga om nes: ex pres são la ti na que sig ni fi ca “con tra to dos”, isto
é, para co nhe ci men to de to dos quan tos se jam atin gi dos pe los
efe i tos de um ato ou de ci são e, que ren do, que i ram im pug ná-los
ou con tes tá-los.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.889, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

....................................................................................
Art. 330. O juiz co nhe ce rá di re ta men te do pe di -

do, pro fe rin do sen ten ça:
I –  quan do a ques tão de mé ri to for uni ca men te

de di re i to, ou, sen do de di re i to e de fato, não hou ver
ne ces si da de de pro du zir pro va em au diên cia;

II –  quan do ocor rer a re ve lia (arts. 319 e 324).
....................................................................................
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Art. 331. Se não se ve ri fi car ne nhu ma das hi pó -
te ses pre vis tas nas sec ções pre ce den tes, o juiz, ao
de cla rar sa ne a do o pro ces so:

I –  de fe ri rá a re a li za ção de exa me pe ri ci al, no-
me an do o pe ri to e fa cul tan do às par tes a in di ca ção
dos res pec ti vos as sis ten tes téc ni cos;

II –  de sig na rá a au diên cia de ins tru ção e jul ga -
men to, de ter mi nan do o com pa re ci men to das par tes,
pe ri to, as sis ten tes téc ni cos e tes te mu nhas.
....................................................................................

Art. 588. A exe cu ção pro vi só ria da sen ten ça
far-se-á do mes mo modo que a de fi ni ti va, ob ser va dos 
os se guin tes prin cí pi os:

I –  cor re por con ta e res pon sa bi li da de do cre-
dor, que pres ta rá ca u ção, obri gan do-se a re pa rar os
da nos ca u sa dos ao de ve dor;

II –  não abran ge os atos que im por tem ali e na -
ção do do mí nio, nem per mi te, sem ca u ção idô nea, o
le van ta men to de de pó si to em di nhe i ro;

III –  fica sem efe i to, so bre vin do sen ten ça que
mo di fi que ou anu le a que foi ob je to da exe cu ção, res ti -
tu in do-se as co i sas na es ta da an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. No caso do nú me ro III, des te
ar ti go, se a sen ten ça pro vi so ri a men te exe cu ta da for
mo di fi ca da ou anu la da ape nas em par te, so men te
nes sa par te fi ca rá sem efe i to a exe cu ção.
....................................................................................

Art. 614. Cum pre ao cre dor, ao re que rer a exe-
cu ção, pe dir a ci ta ção do de ve dor e ins tru ir a pe ti ção 
ini ci al:

I –  com o tí tu lo exe cu ti vo, sal vo se ela se fun-
dar em sen ten ça (art. 584);

II –  com a pro va de que se ve ri fi cou a con di -
ção, ou ocor reu o ter mo (art. 572).
....................................................................................

Art. 645. A con de na ção na pena pe cu niá ria de-
ve rá cons tar da sen ten ça, que jul gou a lide.
....................................................................................

Art. 736. O de ve dor po de rá opor-se à exe cu ção 
por meio de em bar gos, que se rão au tu a dos em
apen so aos au tos do pro ces so prin ci pal.
....................................................................................

Art. 738. O de ve dor ofe re ce rá os em bar gos no
pra zo de dez (10) dias, con ta dos:

I –  da in ti ma ção da pe nho ra (art. 669);

II –  do ter mo de de pó si to (art. 622);

III –  da jun ta da aos au tos do man da do de
imis são na pos se, ou de bus ca e apre en são, na exe-
cu ção para a en tre ga de co i sa (art. 625);

IV –  da jun ta da aos au tos do man da do de ci-
ta ção, na exe cu ção das obri ga ções de fa zer ou de
não fa zer.
....................................................................................

LEI Nº 8.455, DE 24 DE AGOSTO DE 1992

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro-
ces so Ci vil, re fe ren tes à pro va pe ri ci al.

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

LEI Nº 8.637, DE 31 DE MARÇO DE 1992

Da nova re da ção ao ar ti go 132 da
Lei 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có-
di go de Pro ces so Ci vil.

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

LEI Nº 8.710, DE 24 DE SETEMBRO DE 1993

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro-
ces so Ci vil.

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

LEI Nº 8.718, DE 14 DE OUTUBRO DE 1993

Alte ra o art. 294 da Lei nº 5.869, de
11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro-
ces so Ci vil.

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

LEI Nº 8.898, DE 29 DE JUNHO DE 1994

Alte ra dis po si ti vos do Có di go de
Pro ces so Ci vil, re la ti vos à li qui da ção de
sen ten ça.

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

LEI Nº 8.950, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994

Alte ra dis po si ti vos do Có di go de Pro ces so
Ci vil, re la ti vos aos re cur sos.
....................................................................................

LEI Nº 8.952, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994

Alte ra dis po si ti vos do Có di go de
Pro ces so Ci vil so bre o pro ces so de co-
nhe ci men to e o pro ces so ca u te lar.

....................................................................................
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LEI Nº 8.953, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994

Alte ra dis po si ti vos do Có di go de
Pro ces so Ci vil re la ti vos ao pro ces so de
exe cu ção.

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

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre os Ju i za dos Espe ci a is 
Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

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

LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre a ar bi tra gem.

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

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;

II – de sa pro pri a ção;

III – re qui si ções ci vis e mi li ta res, em caso de
imi nen te pe ri go e em tem po de guer ra;

IV – águas, ener gia, in for má ti ca, te le co mu ni ca -
ções e ra di o di fu são;

V – ser vi ço pos tal;

VI – sis te ma mo ne tá rio e de me di das, tí tu los e
ga ran ti as dos me ta is;

VII – po lí ti ca de cré di to, câm bio, se gu ros e
trans fe rên cia de va lo res;

VIII – co mér cio ex te ri or e in te res ta du al;
IX – di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal de trans por -

tes;
X  – re gi me dos por tos, na ve ga ção la cus tre, flu-

vi al, ma rí ti ma, aé rea e ae ro es pa ci al;
XI – trân si to e trans por te;
XII – ja zi das, mi nas, ou tros re cur sos mi ne ra is e

me ta lur gia;
XIII – na ci o na li da de, ci da da nia e na tu ra li za ção;
XIV – po pu la ções in dí ge nas;

XV – emi gra ção e imi gra ção, en tra da, ex tra di -
ção e ex pul são de es tran ge i ros;

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;

XVII – 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 e
dos Ter ri tó ri os, bem como or ga ni za ção ad mi nis tra ti -
va des tes;

XVIII – sis te ma es ta tís ti co, sis te ma car to grá fi co 
e de ge o lo gia na ci o na is;

XIX – sis te mas de pou pan ça, cap ta ção e ga-
ran tia da pou pan ça po pu lar;

XX – sis te mas de con sór ci os e sor te i os;

XXI – nor mas ge ra is de or ga ni za ção, efe ti vos,
ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca ção e mo bi li za ção
das po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros mi li ta res;

XXII – com pe tên cia da po lí cia fe de ral e das po-
lí ci as ro do viá ria e fer ro viá ria fe de ra is;

XXIII – se gu ri da de so ci al;

XXIV – di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o -
nal;

XXV – re gis tros pú bli cos;

XXVI – ati vi da des nu cle a res de qual quer na tu -
re za;

XXVII – nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta -
ção, em to das as mo da li da des, para a ad mi nis tra -
ção pú bli ca, di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da -
ções ins ti tu í das e man ti das pelo Po der Pú bli co, nas
di ver sas es fe ras de go ver no, e empresas sob seu
con tro le;

XXVIII – de fe sa ter ri to ri al, de fe sa ae ro es pa ci al, 
de fe sa ma rí ti ma, de fe sa ci vil e mo bi li za ção na ci o nal;

XXIX – pro pa gan da co mer ci al.

Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar po de rá au-
to ri zar os es ta dos a le gis lar so bre ques tões es pe cí fi -
cas das ma té ri as re la ci o na das nes te ar ti go.

(* )Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998.

....................................................................................
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;
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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 es ta 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) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 32, de 2001 (nº 2.660/96, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre o tem po de di re ção do
mo to ris ta de ca mi nhões e ôni bus tra fe gan do em ro-
do vi as, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe-
ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce -
ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so -
lu ção nº 07, de 2002 (MSF 91/2002), que au to ri za a

Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al (BNDES), no va lor to tal equi va len te a até US$
900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to (BID), re sul tan te de pa re -
cer lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te
cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter-
mos do art. 235, II, f, do Re gi men to Inter no, do Se na -
do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu nica ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so -
lu ção nº 3, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra a re da ção dos ar ti gos 4º §§ 3º
e 4º; 5º, V; 9º, 13, ca put, 15, ca put, 16 e 21; bem
como re vo ga os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu ção nº
43, de 2001, do Se na do Fe de ral, que ”dis põe so bre
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“; e o Pro je -
to de Re so lu ção nº 4, de 2002, de au to ria do Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o § 3º e re vo ga o § 4º
do art. 2º da Re so lu ção nº 40, de 2001, do Se na do
Fe de ral, que ”dis põe so bre os li mi tes glo ba is para o
mon tan te da dí vi da pú bli ca con so li da da e da dí vi da
pú bli ca mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, em aten di men to ao dis pos to no art.
52, VI e IX, da Cons ti tu i ção Fe de ral“, cu jos pa re ce -
res fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a
Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber
emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 144, de 2001 (nº 3.476/2000, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra a Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di -
go de Pro ces so Ci vil (sim pli fi ca ção do pro ce di men to
Pro ces su al Ci vil), cujo pa re cer foi lido an te ri or men te,
fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio do Pri me i ro-Se cre tá rio 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 Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:
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PS-GSE/016/02

Bra sí lia, 15 de mar ço de 2002

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 13, de 2001, do Po der
Exe cu ti vo, que “Cria o car go de Se cre tá rio de Esta do
de Co mu ni ca ção de Go ver no”, con for me o dis pos to
no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Secretário.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001

Cria o car go de Se cre tá rio de Esta-
do de Co mu ni ca ção de Go ver no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica cri a do o car go de Na tu re za Espe ci al
de Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção de Go ver no.

Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção do car go de
que tra ta o ca put é a re fe ri da no § 3º do art. 24-A da
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.

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

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 13, DE 2001

Cria o car go de Se cre tá rio de Esta-
do de Co mu ni ca ção de Go ver no.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta
a se guin te me di da pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica cri a do o car go de Na tu re za Espe ci al
de Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção de Go ver no.

Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção do car go de
que tra ta o ca put é a re fe ri da no § 3º do art. 24-A da
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.

Art. 2º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor
na data da sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001, 180º da
Inde pen dên cia e 113º da Re so lu ção. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MENSAGEM Nº 1.348

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên -

ci as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 13, de 10 de
de zem bro de 2001, que “Cria o car go de Se cre tá rio
de Esta do de Co mu ni ca ção de Go ver no”.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do 
Hen ri que Car do so.

E.M.I nº 479-A – MP  C. CIVIL

Em 10 de de zem bro de 2001

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

Te mos a hon ra de sub me ter a ele va da con si -
de ra ção de Vos sa Exce lên cia pro pos ta de me di da
pro vi só ria cri an do o car go da Na tu re za Espe ci al de
Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção de Go ver no.

2. A pre sen te pro pos ta, aten de re co men da ção
de Vos sa Exce lên cia no sen ti do de se re du zir gas tos 
no âm bi to da Pre si dên cia da Re pú bli ca, o que se al-
can ça rá com a trans for ma ção da Se cre ta ria de Co-
mu ni ca ção de Go ver no em Se cre ta ria de Esta do,
sem con tu do se per der o con tro le e o acom pa nha -
men to da exe cu ção da po lí ti ca de di vul ga ção e co-
mu ni ca ção so ci al do Go ver no.

3. A ne ces si da de de se no me ar o ti tu lar do ór-
gão trans for ma do, jus ti fi ca a ur gên cia da edi ção de
me di da pro vi só ria, nos ter mos do man da men to
Cons ti tu ci o nal

4. Estas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
jus ti fi cam essa pro pos ta.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis -
tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges-
tão – Pe dro Pa ren te, Che fe da Casa Ci vil da Pre-
si dên cia da Re pública.

Avi so nº 1.476 – C. Ci vil

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001

Se nhor Pri me i ro-Secretário,

Enca mi nho a essa Se cre ta ria men sa gem na
qual o Exce len tís si mo o Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca, sub me te à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal o
tex to da Me di da Pro vi só ria nº 13, de 10 de de zem bro
de 2001. – Pe dro Pa ren te, Che fe da Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca.
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Pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 13, de 2001, ofe re -
ci do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
Subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de De pu ta dos e
Se na do res.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL – RJ. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tra-
ta-se da Me di da Pro vi só ria nº 13, de 2001, que cria o
car go de Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção de Go-
ver no.

Qu an to à ar gu men ta ção do De pu ta do José
Anto nio Alme i da, é evi den te que o car go de Se cre tá -
rio de Esta do subs ti tui o car go de Mi nis tro de Esta do.
É cla ro que as des pe sas re fe ren tes ao car go de Mi-
nis tro es ta ri am re le ga das a se gun do pla no, já que se
está cri an do ou tro car go para a mes ma fun ção.

Essa me di da pro vi só ria cria um car go de na tu re -
za es pe ci al de Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção 
de Go ver no e se jus ti fi ca pela ne ces si da de de de sig -

na ção ime di a ta do ti tu lar, o que está ab so lu ta men te
pen den te.

A me di da pre en che os re qui si tos cons ti tu ci o -
na is de re le vân cia e ur gên cia, não vi o lan do qual quer 
re da ção pre vis ta no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ra zão pela qual opi na mos pela ad mis si bi li da de. No
mé ri to, como as si na la a ex po si ção de mo ti vos que a
acom pa nha, a me di da aten de a pre o cu pa ção do
Go ver no com con ten ção de gas tos, o que se dará
com a trans for ma ção da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção 
de Go ver no em Se cre ta ria de Esta do. Além dis so,
não im pli ca rá qual quer pre ju í zo de or dem ad mi nis -
tra ti va, per mi tin do a con ti nu i da de dos ser vi ços de di-
vul ga ção e de co mu ni ca ção do Go ver no.

Nes ses ter mos, opi na mos pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria nº 13, de 2001.

Este é o nos so pa re cer.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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. 24. São cri a dos os car gos de Mi nis tro de

Esta do do Pla ne ja men to e Orça men to, de Mi nis tro de
Esta do da Admi nis tra ção Fe de ral e Re for ma do Esta-
do, de Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al e de Mi nis tro de Esta do do Meio Ambi en te,
dos Re cur sos Hí dri cos e da Ama zô nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia Co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do § 6º
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pela emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, o pra zo fi nal de
ses sen ta dias para apre ci a ção pelo Con gres so Na ci -
o nal da Me di da Pro vi só ria nº 13, de 2001, que aca ba
de ser lida, é o dia 28 do cor ren te mês.

A Pre si dên cia es cla re ce que o pra zo de 45 dias
para apre ci a ção da ma té ria pelo Con gres so Na ci o nal
en con tra-se es go ta do des de o dia 14 de mar ço. Uma
vez re ce bi da for mal men te, nes ta data, pelo Se na do
Fe de ral, a Me di da Pro vi só ria pas sa a obs tru ir ime di a -
ta men te to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas da
Casa até que se ul ti me sua vo ta ção. Assim sen do, a
Pre si dên cia, ou vi das as li de ran ças par ti dá ri as, in clu i -
rá a pro po si ção na Ordem do Dia da pró xi ma ter ça-fe -
i ra, dia 19, com vis tas a que os tra ba lhos da Casa
pos sam ter seu se gui men to nor mal.

Ain da es cla re ce que a ma té ria será pu bli ca da
em avul sos, com o pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 72, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos arts. 336, II, com bi na do com o

338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS nº
ad vin do da apro va ção da Men sa gem nº 91 de 2002,
que pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con-
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal
equi va len te a US$900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões 
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci -
pal, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en-
tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o

“Pro gra ma De sen vol vi men to de Mi cro, Pe que nas e
Mé di as Empre sas – Mul tis se to ri al III”.

(COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS)

Sala das Co mis sões, – Lú cio Alcân ta ra – Pa u -
lo Har tung – Bel lo Par ga – Ro me ro Jucá – Arlin do
Por to – Ge ral do Althoff – La u ro Cam pos – Ari
Stad ler – Anto nio Car los Jú ni or – Gil van Gor ges –
Fer nan do Ri be i ro – Pa u lo Sou to – Lú dio Co e lho –
Ri car do San tos – Ro ber to Sa tur ni no.

REQUERIMENTO Nº 73, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos arts. 336, II, com bi na do com o

338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro je to 
de Re so lu ção do Se na do nº3, de 2002, al te ra a re da -
ção dos arts. 4º, §§ 3º e 4º; 5º, V; 9º, 13, ca put, 15, ca-
put, 16 e 21; bem como re vo ga os arts. 8º e 43, to dos
da Re so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, que
“Dis põe so bre Ope ra ções de Cré di to Inter no e Exter-
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”.

(COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS)

Sala das Co mis sões, – Lú cio Alcân ta ra –
Anto nio Car los Jú ni or – Pa u lo Har tung – Fer nan -
do Ri be i ro – Bel lo Par ga – Ro ber to Sa tur ni no – Ari
Stad ler – Arlin do Por to – Ro me ro Jucá – La u ro
Cam pos (ven ci do) – Pa u lo Sou to – Ge ral do Althoff
– Gil van Bor ges – Lú dio Co e lho – Ri car do San tos.

REQUERIMENTO Nº 74, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 336, II, com bi na do com o art.

338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro je to 
de Re so lu ção do Se na do nº 4, de 2002, que “Alte ra o
§ 3º e re vo ga o § 4º do art. 2º da Re so lu ção nº 40, de
2001, do Se na do Fe de ral, que ‘Dis põe so bre os li mi -
tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da pú bli ca con so li -
da da e da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, em aten di men to ao
dis pos to no art. 52, VI e IX, da Cons ti tu i ção Fe de ral’”.

(COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS)

Sala das Co mis sões, 14 de mar ço de 2002. –
Lú dio Alcân ta ra – Anto nio Car los Ju ni or – Arlin do
Por to – Ro me ro Jucá – Ro ber to Sa tur ni no – Ari
Stad ler – Ge ral do Althoff – Bel lo Par ga – Fer nan do 
Ri be i ro – La u ro Cam pos (ven ci do) – Pa u lo Sou to –
Ri car do San tos – Pa u lo Har tung – Gil van Bor ges –
Lú dio Co e lho.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re-
que ri men tos li dos vão à pu bli ca ção e se rão vo ta dos
opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin -
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 416, de 1999, de
au to ria do Se na dor Tião Vi a na, que pro í be a fa bri ca -
ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, a ma nu ten ção em
es to que, a co mer ci a li za ção e o uso de di clo ro di fe nil -
tri clo re ta no (DDT) e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2000, de
au to ria do Se na dor Ge ral do Cân di do, que al te ra dis-
po si ti vos da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT)
que dis põem so bre a fi xa ção do sa lá rio mí ni mo, de
acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 118, de 2000, de
au to ria do Se na dor José Ro ber to Arru da, que al te ra
dis po si ti vos da Lei nº 8.401, de 8 de ja ne i ro de 1992,
que ”dis põe so bre o con tro le de au ten ti ci da de de có-
pi as de obras au di o vi su a is em vi de o gra ma pos ta em
co mér cio“, e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 233, de 2001, de
au to ria do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, que
de no mi na Bri ga de i ro Lysi as Ro dri gues o Ae ro por to
de Pal mas.

Ten do sido apre ci a dos em de ci são ter mi na ti va
pe las Co mis sões de Assun tos So ci a is e de Edu ca -
ção, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 416, de 1999,
e 223, de 2001, apro va dos, vão à Câ ma ra dos De pu -
ta dos; e os de nºs 96 e 118, de 2000, re je i ta dos, vão
ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Car los Pe tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

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

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

MP Nº:  2.167-53 Publicação DOU: 27-7-01

Assunto: Au to ri za a União a re ce ber em va lo res mo-
bi liá ri os os di vi den dos e ju ros so bre o ca pi tal pró prio
a se rem pa gos por en ti da des de cujo ca pi tal o Te sou -
ro Na ci o nal par ti ci pe, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Titular:  Eduardo Siqueira Campos

Suplente: Lúcio Alcântara

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

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

MP Nº: 2.189-49 Publicação DOU: 27-7-01

Assunto: Alte ra a Le gis la ção do Impos to de Ren da
re la ti va men te à in ci dên cia na fon te so bre ren di men -
tos de apli ca ções fi nan ce i ras, in clu si ve de be ne fi ciá -
ri os re si den tes ou do mi ci li a dos no ex te ri or, à con ver -
são, em ca pi tal so ci al, de obri ga ções no ex te ri or de
pes so as ju rí di cas do mi ci li a das no País, am plia as hi-
pó te ses de op ção, pe las pes so as fí si cas, pelo des-
con to sim pli fi ca do, re gu la a in for ma ção, na de cla ra -
ção de ren di men tos, de de pó si tos man ti dos em ban-
cos no ex te ri or, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Titular:  Ricardo Santos

Suplente: Lúdio Coelho

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

Indi co, em Subs ti tu i ção à de sig na ção des ta
Pre si dên cia, os Se na do res do Blo co PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a Se guin te me di da pro vi só ria:

MP Nº: 2.170-36 Publicação DOU: 24-8-01

Assunto: Dis põe so bre a ad mi nis tra ção dos re cur -
sos de ca i xa do Te sou ro Na ci o nal, con so li da e atu a -
li za a le gis la ção per ti nen te ao as sun to e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Titular: Ricardo Santos
Suplente: Antero Paes de Barros

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

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

MP Nº: 2.191-09 Publicação DOU: 24-8-01

Assunto:  Acres ce e  al te ra  dis po si ti vos da Lei nº
8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.
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Titular: Lúdio Coelho
Suplente: Ricardo Santos

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

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

MP Nº: 2.193-06 Publicação DOU: 24-8-01

Assunto: 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.

Titular:  Eduardo Siqueira Campos
Suplente Ari Stadler

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

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

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

MP Nº: 2.192-70 Publicação DOU: 25-8-01

Assunto: Esta be le ce me ca nis mos ob je ti van do in-
cen ti var a re du ção da pre sen ça do se tor pú bli co es-
ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra ban cá ria, dis põe so-
bre a pri va ti za ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Titular:  Ricardo Santos
Suplente: Lúdio Coelho

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

Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta pre-
si dên cia, os se na do res do Blo co PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te me di da pro vi só ria:

MP Nº: 2.196-03 Publicação DOU: 25-8-01

Assunto: Esta be le ce o Pro gra ma de For ta le ci men to 
das Insti tu i ções Fi nan ce i ras Fe de ra is e au to ri za a
cri a ção da Empre sa Ges to ra de Ati vos – EMGEA.

Titular:  Lucio Alcântara
Suplente: Lúdio Coelho

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

Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta
pre si dên cia, os se na do res do Blo co PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te me di da pro vi só ria:

MP Nº: 2 158-35 Publicação DOU: 27-8-01

Assunto: Alte ra a le gis la ção das Con tri bu i ções para
a Se gu ri da de So ci al – COFINS, para os Pro gra mas
de Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co – PIS/PASEP e do Impos to so-
bre a Ren da, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Titular:  Antero Paes de Barros

Suplente Benício Sampaio

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

Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta
pre si dên cia, os se na do res do Blo co PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te me di da pro vi só ria:

MP Nº: 2175-29 Publicação DOU: 27-8-01

Assunto: Dis põe so bre a re es tru tu ra ção da Car re i ra 
Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal e or ga ni za ção da
Car re i ra Au di to ria-Fis cal da Pre vi dên cia So ci al e da
Car re i ra Au di to ria Fis cal do Tra ba lho.

Titular:  Romero Jucá

Suplente  Antero de Barros

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

in di co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta
pre si dên cia, os se na do res do blo co PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te me di da pro vi só ria:

MP Nº: 2.177-44 Publicação DOU: 27-8-01

Assunto: Alte ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de
1998, que dis põe so bre os pla nos pri va dos de as sis -
tên cia à sa ú de, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Titular:  Freitas Neto

Suplente: Ricardo Santos

Bra sí lia 15 de mar ço de 2002. – Se na dor Ge-
ral do Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.
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Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre-

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

MP Nº: 2.181-45 Publicação DOU: 27-8-01

Assunto: Dis põe so bre ope ra ções fi nan ce i ras en tre
o Te sou ro Na ci o nal e as en ti da des que men ci o na, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Titular:  Lúcio Alcântara

Suplente: Teotônio Vilela Filho

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

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

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

MP Nº: 2.218 Publicação DOU: 5-9-01

Assunto: Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos mi li ta res 
do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

Titular:  Romero Jucá

Suplente: Luiz Otávio

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

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

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

MP Nº: 2.222 Publicação DOU: 5-9-01

Assunto: Dis põe so bre a tri bu ta ção, pelo im pos to
de ren da, dos pla nos de be ne fí ci os de ca rá ter pre vi -
den ciá rio.

Titular:  Romero Jucá

Suplente: Antero de Barros

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

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

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

MP Nº: 2.223 Publicação DOU: 5-9-01

Assunto: Dis põe so bre a Le tra de Cré di to Imo bi liá -
rio, a Cé du la de Cré di to Imo bi liá rio e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

Titular:  Luiz Pontes

Suplente: Ricardo Santos

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

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

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

MP Nº: 2.225-45 Publicação DOU: 5-9-01

Assunto: Alte ra as Leis nºs 6.368, de 21 de ou tu bro 
de 1976, 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, 8.429,
de 2 de ju nho de 1992, e 9.525, de 3 de de zem bro
de 1997, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Titular:  Eduardo Siqueira Campos

Suplente: Lúcio Alcântara

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

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

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

MP Nº: 16 Publicação DOU: 27-12-01

ASSUNTO: Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Titular: Ricardo Santos

Suplente: Eduardo Siqueira Campos

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

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

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

MP Nº: 18 Publicação DOU: 28-12-01

Assunto: Dis põe so bre sub ven ções ao pre ço e ao
trans por te do ál co ol com bus tí vel e sub sí di os ao pre-
ço do gás li qüe fe i to de pe tró leo – GLP, e dá ou tras
pro vi dên ci as.
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Titular: Luiz Pontes

Suplente: Luiz Otávio

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

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

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

MP Nº: 26 Publicação DOU: 25-1-02

Assunto: Dis põe so bre a ex tin ção da gra ti fi ca ção
de pro du ção su ple men tar de vi da aos ser vi do res da
Impren sa Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Titular:  Freitas Neto

Suplente: Ari Stadler

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

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

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

MP Nº: 29 Publicação DOU: 8-2-02

Assunto: Dis põe so bre a au to ri za ção para a cri a ção 
do Mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia Elé tri ca – MAE,
pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Titular: Te o tô nio Vi le la Fi lho

Suplente: Ro me ro Jucá

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fre i tas Neto,
por vin te mi nu tos.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a cada iní cio de ano, um mes mo
tor men to se aba te so bre mi lhões de bra si le i ros: os
pre ços ex tor si vos co bra dos pe los li vros di dá ti cos
ado ta dos pe las es co las de todo o País. Para uma fa-
mí lia com dois ou três fi lhos em ida de es co lar, as

des pe sas são ex tre ma men te ele va das, qua se in su -
por tá ve is. Os es tu dan tes pre ci sam de ma te ri al para
sete ou oito dis ci pli nas anu al men te; mu i tas de las exi-
gem mais de um li vro. Isso sig ni fi ca, com fre qüên cia,
um gas to mu i to ele va do, a que pou cos têm con di -
ções de fa zer fren te.

Há, sem dú vi da, um abu so nos pre ços. É fá cil de
cons ta tar: qual quer ban ca de jor nal ofe re ce li vros a
pre ços en tre R$7 e R$10, en quan to os li vros lis ta dos
pe las es co las vão cus tar R$50 ou mais nos pon tos de
ven da.

Esse qua dro tem de i xa do in dig na das as fa mí li -
as que se vêem for ça das a de sem bol sar um vo lu me 
subs tan ci al de re cur sos para ga ran tir a seus fi lhos o
ma te ri al de es tu do. Te nho re ce bi do – e o mes mo
cer ta men te ocor re com ou tros com pa nhe i ros do Se-
na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos – se gui -
das re cla ma ções con tra os al tos pre ços dos li vros
di dá ti cos. É mais do que com pre en sí vel. Tra ta-se de
fa mí li as que fa zem sa cri fí ci os para man ter os fi lhos
na es co la, fre qüen te men te em es ta be le ci men tos
par ti cu la res, ar can do já, nes se caso, com as des pe -
sas de ma trí cu la e men sa li da des. Ou tras, mes mo
ten do fi lhos na rede pú bli ca de en si no, não têm aces-
so, por di ver sas ra zões, aos pro gra mas ofi ci a is de
dis tri bu i ção de ma te ri al es co lar. A esse cus to
soma-se o que é ge ra do pela subs ti tu i ção for ça da
dos li vros a cada ano le ti vo, im pe din do seu apro ve i ta -
men to por mais de um mem bro da mes ma fa mí lia –
aliás, o Se na dor Edi son Lo bão, que pre si de esta ses-
são, tem um pro je to nes se sen ti do, com re la ção à
subs ti tu i ção dos li vros es co la res, que, in clu si ve, tive
a hon ra de re la tar. Acres cen ta-se as sim aos seus já
pe sa dos en car gos fa mi li a res a des pe sa ele va da
com os li vros exi gi dos pe las ins ti tu i ções de en si no,
quan do não com a pró pria ma trí cu la.

Para se en ten der essa si tu a ção, que deve ser
ob je to de nos sa aten ção no Se na do Fe de ral, são
ne ces sá ri as al gu mas ob ser va ções. Sa be mos que o
mer ca do edi to ri al bra si le i ro é mais es tre i to do que
fa ria su por a nos sa po pu la ção e que, des sa for ma,
os li vros di dá ti cos trans for mam-se, por as sim di zer,
em um fi lão para as em pre sas do se tor.

Uma par ce la sig ni fi ca ti va das edi to ras bra si le i -
ras tem nos li vros di dá ti cos a ma i or par te de sua
ren da. Ou tra par ce la es pe ci a li zou-se nes se seg men -
to, pu bli can do ape nas li vros es co la res. Tor na-se fá cil 
para es sas em pre sas, por tan to, fi xar pre ços em um
mes mo pa ta mar. Pode-se su por que exis ta um en-
ten di men to, ao me nos tá ci to, en tre as edi to ras en-
vol vi das nes se pro ces so. Ope ram com trun fos que
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lhe abrem ca mi nhos. O mais im por tan te: têm uma
cli en te la ca ti va, pois os alu nos e seus pais são com-
pe li dos a com prar os li vros, não po den do abrir mão
de les, sob pena de com pro me ter o apro ve i ta men to
es co lar.

Não so mos, evi den te men te, con trá ri os à li ber -
da de que de vem ter os pro fes so res e os es ta be le ci -
men tos de en si no para a es co lha dos li vros que se
uti li za rão em sala de aula. Tam bém não que re mos,
ao com ba ter os abu sos de pre ço, le var à su po si ção
de que pro po mos aos es tu dan tes con ten ta rem-se
com pro du tos de ba i xa qua li da de. Ao con trá rio, de-
se ja mos que um nú me ro cada vez ma i or de alu nos
de nos sas es co las pos sa con tar com ma te ri al di dá ti -
co de bom ní vel – mas a pre ços ra zoá ve is, sem ex-
plo ra ção. O ní ti do des com pas so en tre o que se co-
bra por um li vro di dá ti co e o que cus tam ou tros li-
vros, com pa pel, im pres são e con te ú do até me lho -
res, leva à con clu são ób via de que algo está er ra do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou
exa mi nan do com mi nha as ses so ria um an te pro je to a
res pe i to do li vro di dá ti co que pre ten do apre sen tar
bre ve men te à con si de ra ção do Se na do Fe de ral. Tra-
ta-se de uma con tri bu i ção ao de ba te que se tra va a
res pe i to. Ou tros pro je tos nes se sen ti do – inú me ros
pro je tos, pode-se di zer – já vêm sen do exa mi na dos
pelo Con gres so Na ci o nal, mos tran do que exis te efe ti -
va pre o cu pa ção com o pro ble ma.

Acre di to que a Co mis são de Edu ca ção do Se-
na do, que in te gro e que já tive a hon ra de pre si dir,
deve apro fun dar esse de ba te, o mes mo ocor ren do
com a Co mis são de Edu ca ção da Câ ma ra dos De-
pu ta dos. Tam bém as au to ri da des do Exe cu ti vo de-
vem de di car aten ção às di fi cul da des dos es tu dan tes 
e de suas fa mí li as nes sa área.

Com a ines ti má vel co la bo ra ção dos pro fes so res 
e dos de ma is es pe ci a lis tas do en si no, es pe ro que Le-
gis la ti vo e Exe cu ti vo en con trem uma for ma de ga ran -
tir a todo es tu dan te bra si le i ro, em par ti cu lar dos en si -
nos fun da men tal e mé dio, li vros di dá ti cos de qua li da -
de, na apre sen ta ção e prin ci pal men te no con te ú do, a
pre ços com pa tí ve is com seu po der aqui si ti vo. Tra-
ta-se de uma ques tão de jus ti ça e de uma apos ta no
fu tu ro.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, por vin te mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an te on tem
ina u gu rou-se a ex po si ção ”Jan go, João Gou lart –
Lem bran ças da His tó ria na Cen tral do Bra sil“, a que
cer ta men te com pa re ce ram vá ri os fa mi li a res do ilus-
tre ex-Pre si den te da Re pú bli ca, e cre io que pou quís -
si mas pes so as.

A His tó ria, por ve zes, tar da a fa zer jus ti ça a al-
guns de seus pro ta go nis tas. Fre qüen te men te, a in-
fluên cia dos do nos do po der con se gue fa zer sub mer -
gi rem no lim bo do des pres tí gio do es que ci men to fi gu -
ras que de di ca ram toda a sua vida, com co ra gem e
des pren di men to, ao pro gres so de sua pá tria e à me-
lho ria das con di ções de vida do seu povo, mu i tas ve-
zes ao cus to de enor mes sa cri fí ci os pes so a is. 

Na His tó ria bra si le i ra re cen te, te mos um exem-
plo pa ra dig má ti co des se fe nô me no na pes soa do
ex-Pre si den te João Bel chi or Mar ques Gou lart. 

Ape a do da Pre si dên cia da Re pú bli ca pelo gol-
pe mi li tar que, em 1º de abril de 1964, vi o len tou a or-
dem cons ti tu ci o nal vi gen te, João Gou lart aca bou
sub me ti do às agru ras do exí lio e pri va do da pos si bi li -
da de de se de fen der das ca lú ni as e di fa ma ções que
o ha vi am per se gui do ao lon go de toda a sua tra je tó -
ria na vida pú bli ca. Enfe i xan do nas mãos po de res
dis cri ci o ná ri os ili mi ta dos, seus al go zes pu de ram de-
di car-se sem pe i as à ta re fa de de tra tá-lo, de des mo -
ra li zá-lo, de ten tar apa gar da memó ria do povo bra si -
le i ro sua con tri bu i ção ao País e, em es pe ci al, às
clas ses tra ba lha do res. 

Nes se in ten to, ti ve ram su ces so con si de rá vel.
Infe liz men te, a ver da de é que o nome de João Gou lart 
é, hoje, qua se des co nhe ci do pela ma i o ria da po pu la -
ção bra si le i ra, em es pe ci al por suas ca ma das mais jo-
vens. No en tan to, como diz o sá bio pro vér bio, o tem po 
é o se nhor da ra zão. A pas sa gem dos anos, o ama du -
re ci men to das se men tes plan ta das por uns e por ou-
tros aca ba, ine vi ta vel men te, por lan çar luz so bre os
epi só di os e as fi gu ras his tó ri cas, fa zen do, ao fi nal,
pre va le cer o jul ga men to jus to. 

João Gou lart é um pro ta go nis ta da His tó ria
bra si le i ra cuja ima gem, fa tal men te, cres ce rá com a
pas sa gem do tem po, pois a aná li se isen ta e cri te ri o -
sa do seu pe río do de go ver no mos tra rá que aque le
foi um dos pe río dos mais fér te is e cri a ti vos da His tó -
ria po lí ti ca do País, mo men to em que o Bra sil che-
gou mais per to de im plan tar um pro je to de re cons -
tru ção na ci o nal vol ta do para o de sen vol vi men to,
com so be ra nia, li ber da de e jus ti ça so ci al.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Jan go,
como era co nhe ci do, ini ci ou seu apren di za do po lí ti -
co no con ta to as sí duo com Ge tú lio Var gas, du ran te
o re co lhi men to des te a sua es tân cia de Itu, no Mu ni -
cí pio de São Bor ja, quan do de sua de po si ção, em
1945. Var gas per ce beu ime di a ta men te o po ten ci al
de li de ran ça do seu jo vem vi zi nho, ex pres so pela
gran de po pu la ri da de de que des fru ta va no Mu ni cí pio 
e por sua fa ci li da de de re la ci o na men to com as pes-
so as hu mil des. Ade ma is, Jan go pos su ía idéi as
avan ça das para a épo ca, como a dis tri bu i ção de ter-
ras e a di mi nu i ção das de si gual da des so ci a is.

Por tudo isso, Ge tú lio pe diu a aju da de Jan go
para a con so li da ção do PTB, Par ti do que te nho a hon-
ra de li de rar nes ta Casa, Sr. Pre si den te. Admi ra dor do
ex-Pre si den te e sim pa ti zan te das te ses tra ba lhis tas,
João Gou lart ace i tou o con vi te e tor nou-se, aos 26
anos de ida de, mem bro do di re tó rio mu ni ci pal de Por-
to Ale gre. Já no ano se guin te, 1946, ele geu-se de pu -
ta do es ta du al e or ga ni zou di ver sos di re tó ri os do PTB
no in te ri or do Esta do, in clu si ve o de São Bor ja, cuja
pre si dên cia pas sou a exer cer.

Em 1950, foi ele i to pre si den te da Co mis são
Exe cu ti va Esta du al do PTB ga ú cho. No mes mo ano,
de sem pe nhou, jun to com Jo a quim Pe dro Sal ga do
Fi lho, o pa pel de co or de na dor da cam pa nha pre si -
den ci al de Ge tú lio Var gas. Des de en tão, tor nou-se
alvo de cons tan tes ata ques por par te da im pren sa
an ti ge tu lis ta, que o acu sa va de man ter li ga ções com
o pre si den te ar gen ti no Juan Do min go Pe rón e in du -
zir aque le país a in ter vir na po lí ti ca bra si le i ra a fa vor
de Var gas.

Pa ra le la men te à sua atu a ção como um dos ar-
ti cu la do res da can di da tu ra Var gas, Gou lart can di da -
tou-se a de pu ta do fe de ral pelo Rio Gran de do Sul
na le gen da do PTB. Ele i to, Jan go li cen ci ou-se logo
da Câ ma ra Fe de ral para as su mir a Se cre ta ria do
Inte ri or e Jus ti ça do novo go ver no ga ú cho. Já nes se
car go, deu de mons tra ção dos acen dra dos sen ti men -
tos hu ma nis tas que sem pre nor te a ram toda a sua
atu a ção po lí ti ca, de di can do-se à re es tru tu ra ção do
sis te ma pe ni ten ciá rio es ta du al, a fim de me lho rar as
con di ções de vida dos pre si diá ri os.

No ter re no par ti dá rio, con ti nu ou seu in can sá vel
tra ba lho de for ta le ci men to do PTB, ago ra bus can do o
es ta be le ci men to de con ta tos sis te má ti cos nos me i os
sin di ca is. Assim, Jan go am pli a va seu pres tí gio den tro
do Par ti do, na me di da em que se ia tor nan do co nhe ci -
do, in clu si ve em ou tros Esta dos, como efi caz re cru ta -
dor de cor re li gi o ná ri os e, tam bém, pela sua ca rac te -
rís ti ca mais no tá vel: a de há bil con ci li a dor. Como de-

cor rên cia na tu ral do seu tra ba lho, che gou, em 1952, à
pre si dên cia do Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do.

Co or de nan do, em es tre i ta li ga ção com Var gas, 
a atu a ção dos di ver sos ins ti tu tos de pre vi dên cia so-
ci al exis ten tes à épo ca, Jan go cres ceu em pres tí gio, 
am pli an do cada vez mais suas ba ses sin di ca is. Po-
rém, a au réo la de gran de lí der de mas sas só o en-
vol ve ria a par tir de ju nho de 1953, com sua no me a -
ção, con tan do ape nas 34 anos de ida de, para o Mi-
nis té rio do Tra ba lho.

A in di ca ção de Gou lart foi du ra men te cri ti ca da
pe los gru pos con ser va do res, in clu si ve os prin ci pa is
jor na is, que ata ca vam seus la ços com o ope ra ri a do;
acu sa vam-no de sim pa tia pelo pe ro nis mo ar gen ti no
e de pre ten der im plan tar no Bra sil uma re pú bli ca
sin di ca lis ta. Esse tipo de acu sa ção foi fe i to cons tan -
te men te a Jan go, con si de ra do o res pon sá vel por in-
su flar gre ves e pre gar a luta de clas ses. Um im por -
tan te pe rió di co da épo ca che gou a di zer que Jan go,
em vez de ser um Mi nis tro do Tra ba lho, trans for ma -
ra-se num au tên ti co ”mi nis tro dos tra ba lha do res“.

Vale, a esse res pe i to, re ver a res pos ta do pró-
prio Jan go a es sas acu sa ções:

Essa con fi an ça do pro le ta ri a do na Se-
cre ta ria de Esta do que di ri jo de ve ria cons ti -
tu ir-se num mo ti vo de tranqüi li da de e nun ca
de alar me. Pre ten der-se-ia, tal vez, que o
ope ra ri a do bra si le i ro, já tão de sen can ta do,
não acre di tas se nos po de res cons ti tu ci o na -
is? (...) Não pas sa de tor pe in tri ga o bo a to
de que sou con tra o ca pi ta lis mo. À fren te do
Mi nis té rio do Tra ba lho, es tou pron to a es ti -
mu lar e apla u dir os ca pi ta lis tas que fa zem
de sua for ça eco nô mi ca um meio le gí ti mo
de pro du zir ri que zas, dan do sem pre às suas
ini ci a ti vas um sen ti do so ci al, hu ma no e pa-
trió ti co.

De fato, a in ter ven ção do Mi nis té rio do Tra ba lho
em di ver sos epi só di os de mons trou que Jan go, con-
tra ri an do as acu sa ções de agi ta dor co mu nis ta que
lhe im pu ta vam, agia em de fe sa do sis te ma nos mo-
men tos em que as re i vin di ca ções so ci a is ame a ça vam 
ul tra pas sar os li mi tes pos sí ve is. Para isso, pro cu ra va
sem pre usar a ne go ci a ção como prin ci pal arma, lo-
gran do, com sua in ter ven ção pes so al em lu tas sa la ri -
a is, evi tar vá ri as gre ves, mas obri gan do, por ou tro
lado, os em pre ga do res a fa ze rem con ces sões.

No iní cio de 1954, o Mi nis tro João Gou lart pro-
pôs a du pli ca ção do va lor do sa lá rio mí ni mo. Em
face da fer re nha opo si ção de sen ca de a da à pro pos -
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ta, den tro e fora do Go ver no, Jan go teve de co lo car
seu car go à dis po si ção.

No en tan to, no dia 1º de maio de 1954, em seu
dis cur so aos tra ba lha do res, Var gas anun ci ou a con-
ces são do au men to de 100% do sa lá rio mí ni mo, ace i -
tan do a re co men da ção de João Gou lart, apon tan do-o 
como um in fa ti gá vel ami go e de fen sor dos tra ba lha -
do res bra si le i ros. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como
re sul ta do da gran de po pu la ri da de con quis ta da jun to
á clas se tra ba lha do ra, João Gou lart ele geu-se
Vice-Pre si den te, na cha pa en ca be ça da por Jus ce li -
no Ku bits check, nas ele i ções re a li za das em ou tu bro
de 1955, um ano após o su i cí dio de Ge tú lio Var gas.
Nes se car go, ten tou con ci li ar as di fe ren tes fac ções
sin di ca is, de modo a man ter o pac to po pu lis ta pre-
co ni za do por Var gas en tre o ope ra ri a do e a eli te.

Na que la épo ca, a Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi -
na va que a Pre si dên cia des ta Casa, o Se na do Fe de -
ral, fos se exer ci da pelo Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. 
Cou be a Jan go, por tan to, pre si dir o ato so le ne de ins-
ta la ção do Con gres so Na ci o nal nes ta sua nova sede
por oca sião da ina u gu ra ção de Bra sí lia, no dia 21 de
abril de 1960.

Em ou tu bro do mes mo ano, Gou lart sa grou-se
mais uma vez vi to ri o so na ele i ção para Vice-Pre si -
den te, em bo ra in te gras se a cha pa do Ge ne ral Lott,
der ro ta do na dis pu ta pre si den ci al por Jâ nio Qu a -
dros. Com a re nún cia de Jâ nio, me nos de sete me-
ses após a pos se, eclo diu a cri se re sul tan te da for te
re sis tên cia con ser va do ra à in ves ti du ra de Jan go na
Pre si dên cia. 

Mais uma vez João Gou lart era ví ti ma do pre-
con ce i to das eli tes, que dis tor ci am o seu ideá rio re for -
mis ta, apre sen tan do-o como um pe ri go so re vo lu ci o -
ná rio.

Os mi nis tros mi li ta res lan ça ram, na oca sião, um
ma ni fes to no qual ex pu nham as ra zões de sua opo si -
ção à in ves ti du ra de Jan go. O do cu men to acu sa va o
Vice-Pre si den te de in cen ti var agi ta ções nos me i os
sin di ca is e de en tre gar pos tos-cha ves, nos sin di ca tos, 
a agen tes do co mu nis mo in ter na ci o nal, con si de ran -
do-o, por con se guin te, uma ame a ça à se gu ran ça na-
ci o nal e à ma nu ten ção da hi e rar quia nas For ças
Arma das.

Ale ga vam os mi nis tros mi li ta res, com o apo io de
im por tan te par ce la das For ças Arma das e de um gru-
po de ci vis vis ce ral men te an ti ge tu lis tas, que a pos se
do Vice-Pre si den te sig ni fi ca ria gran de ame a ça à or-
dem e às ins ti tu i ções, co lo can do o País no rumo de
uma guer ra ci vil, mo ti vos pe los qua is ve ta ram-na.

A pos se de Jan go, con tu do, en con tra va for te
apo io en tre di ver sos se to res so ci a is da po pu la ção,
como os es tu dan tes, in te lec tu a is e sin di ca tos de tra-
ba lha do res, que de cre ta ram vá ri as gre ves.

Esse vi go ro so mo vi men to po pu lar, de no mi na do
”Cam pa nha da Le ga li da de“, foi ca pi ta ne a do pelo en-
tão Go ver na dor do Rio Gran de do Sul, Le o nel Bri zo la, 
e aca bou por ob ter ade são da ma i o ria da Na ção, aí in-
clu í dos os par ti dos po lí ti cos, o Con gres so Na ci o nal, a
im pren sa e a Igre ja.

Nos dias se guin tes, a con jun tu ra po lí ti ca na ci o -
nal foi po la ri za da pela luta en tre os par ti dá ri os do
veto e os de fen so res da le ga li da de, che gan do a ha-
ver re a is pos si bi li da des de con fron to mi li tar en tre os
dois la dos.

Como se sabe, a so lu ção con ci li a tó ria for mu la -
da no seio do Con gres so Na ci o nal foi a im plan ta ção
do sis te ma par la men ta ris ta de go ver no. Mes mo con-
tan do com o apo io de con si de rá ve is se to res, que re-
je i ta vam essa con ci li a ção e de fen di am a sua pos se
den tro do sis te ma pre si den ci a lis ta, João Gou lart
ace i tou a pro pos ta, a fim de ter mi nar, sem der ra ma -
men to de san gue, com a pro fun da cri se ins ta la da no
País.

Assim, em 7 de se tem bro de 1961, um do min -
go, João Bel chi or Mar ques Gou lart foi em pos sa do,
pe ran te o Con gres so Na ci o nal, na Pre si dên cia da
Re pú bli ca.

Hoje, mais de 40 anos trans cor ri dos da que la
data, é jus to lem brar tre chos do dis cur so pro nun ci a do 
por João Gou lart ao as su mir o Po der, pois eles re le -
vam sua es ta tu ra de es ta dis ta e o per fil de ho mem pú-
bli co, sem pre vol ta do para o en ten di men to e para a
con ci li a ção:

Subo ao po der un gi do pela von ta de
po pu lar que me ele geu duas ve zes
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e que ago ra,
em im pres si o nan te ma ni fes ta ção de res pe i -
to pela le ga li da de e pela de fe sa das li ber da -
des pú bli cas, uniu-se  com to das as suas for-
ças para im pe dir que a de ci são so be ra na
fos se des res pe i ta da. (...) Sur pre en di do,
quan do em mis são do meu País no ex te ri or,
com a eclo são de uma cri se po lí ti co-mi li tar,
não va ci lei um só ins tan te quan to ao de ver
que me ca bia cum prir. (...) Tudo fiz para não
mar car com o san gue ge ne ro so do povo bra-
si le i ro o ca mi nho que me trou xe de vol ta a
Bra sí lia. Sa bem os par ti dos po lí ti cos, sa bem 
os par ti dos po lí ti cos, sa bem os par la men ta -
res, sa bem to dos que, in clu si ve por tem pe -
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ra men to, in cli no-me mais a unir do que a di-
vi dir, pre fi ro pa ci fi car a acir rar ódi os, pre fi ro
har mo ni zar a es ti mu lar res sen ti men tos. (...)
Sob o meu go ver no, to das as li ber da des pú-
bli cas es tão des de logo as se gu ra das.

De fato, ao as su mir a Pre si dên cia, Jan go pro cu -
rou de sar mar seus opo si to res por in ter mé dio da am-
pli a ção da base po lí ti ca do novo go ver no, bus can do o
apo io do cen tro sem abrir mão da sua re la ção com
se to res de Esquer da, de ma ne i ra a re a li zar uma po lí -
ti ca de con ci li a ção mar ca da pelo diá lo go com os di-
ver sos par ti dos re pre sen ta dos no Con gres so.

A for mu la ção do pro gra ma do novo go ver no
co lo cou como pon tos cen tra is a de fe sa de re a jus tes
sa la ri a is pe rió di cos, com pa tí ve is com os ín di ces in-
fla ci o ná ri os; a po lí ti ca ex ter na in de pen den te; a dis ci -
pli na do ca pi tal es tran ge i ro; a na ci o na li za ção de al-
gu mas sub si diá ri as es tran ge i ras e as cha ma das re-
for mas de base – agrá ria, ban cá ria, ad mi nis tra ti va,
fis cal, ele i to ral e ur ba na. Den tre es sas pro pos tas de
Jan go, ga nha va des ta que a ques tão agrá ria e o au-
men to do con tro le so bre o ca pi tal es tran ge i ro no
País. Den tre es sas pro pos tas de Jan go, ga nha vam
des ta que a ques tão agrá ria e o au men to do con tro le 
so bre o ca pi tal es tran ge i ro no País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com o re-
tor no ao pre si den ci a lis mo, por de ci são da es ma ga do -
ra ma i o ria dos vo tan tes no ple bis ci to de ja ne i ro de
1963, Jan go ini ci ou um es for ço in gen te para es ta be -
le cer uma ali an ça com o PSD para que lhe des se su-
por te par la men tar para as re for mas de base. Con se -
guiu, as sim, o apo io ne ces sá rio para apro var a Lei da
Re mes sa de Lu cros e con ti nu ou a luta pela apro va -
ção, no Par la men to, de sua fór mu la para a Re for ma
Agrá ria, que con sis tia em in tro du zir na Cons ti tu i ção o
prin cí pio de que a nin guém é lí ci to man ter a ter ra im-
pro du ti va por for ça do di re i to de pro pri e da de.

O ob je ti vo al me ja do pelo Pre si den te, com seu
pro je to de Re for ma Agrá ria, era dar ter ras, em pe que -
nos lo tes, a 10 mi lhões de fa mí li as, da mes ma for ma
que a lei nor te-ame ri ca na fi ze ra um sé cu lo an tes, dis-
tri bu in do aos pi o ne i ros o seu Oes te e cri an do o mer-
ca do in ter no, que foi o fun da men to da pros pe ri da de
da que la na ção. Jan go sem pre di zia que, com mi lhões
de pro pri e tá ri os, mais fa mí li as iri am co mer, vi ver e
pro gre dir; mais gen te se fi xa ria no cam po; a pro pri e -
da de es ta ria mais de fen di da e o ca pi ta lis mo, con so li -
da do. Como se pode ver, uma con cep ção que nada
tem a ver com o ideá rio co mu nis ta.

Ape sar das tre men das di fi cul da des po lí ti cas
que o Pre si den te João Gou lart en fren tou ao lon go de

todo o seu Go ver no, ele con se guiu, ain da as sim, im-
ple men tar me di das de gran de re le vân cia para o País
e a clas se tra ba lha do ra: ins ti tu iu o 13º sa lá rio; cri ou a
apo sen ta do ria es pe ci al, em ra zão da na tu re za do
ser vi ço; de ter mi nou a re gu la men ta ção do Esta tu to do
Tra ba lha dor Ru ral e do Có di go Na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções, que deu ori gem à Embra tel e au to no mia
às te le co mu ni ca ções, an tes sob o mo no pó lio de em-
pre sas es tran ge i ras; ins ta lou a Ele tro brás e re for mu -
lou a le gis la ção so bre o Fun do de Ele tri fi ca ção, as se -
gu ran do, as sim, a ex pan são da ca pa ci da de na ci o nal
de pro du ção de ener gia elé tri ca.

Gou lart ain da ina u gu rou três gran des usi nas –
Usi mi nas, Co si pa e  Fer ro e Aço de Vi tó ria. Au to ri -
zou a Pe tro bras a en trar no mer ca do na ci o nal de
dis tri bu i ção de de ri va dos de pe tró leo, que era res tri -
to às com pa nhi as es tran ge i ras, cu i dan do, con tu do,
de con fe rir à es ta tal o mo no pó lio para o for ne ci men -
to aos ór gãos do Go ver no. Por fim, de ter mi nou a
ven da, com fi nan ci a men to de lon go pra zo, dos con-
jun tos re si den ci a is cons tru í dos pe los Insti tu tos de
Pre vi dên cia So ci al, em todo o Bra sil, be ne fi ci an do
cer ca de 100 mil fa mí li as. Ini ci ou, ain da, a ins ta la ção 
de hos pi ta is re gi o na is da Pre vi dên cia.

Po rém, a vi o len ta e te naz cam pa nha das for ças
con ser va do ras para de ses ta bi li zar o Go ver no João
Gou lart nun ca ar re fe ceu, não obs tan te seus in gen tes
es for ços de com po si ção po lí ti ca, aca ban do por se
con su mar no co lap so da or dem cons ti tu ci o nal e na
de po si ção do Pre si den te. É evi den te, como afir ma va
o fa le ci do Se na dor Darcy Ri be i ro, que Jan go não caiu
por oca si o na is de fe i tos de seu Go ver no. Foi der ru ba -
do em ra zão de suas al tas qua li da des, como o res-
pon sá vel pelo ma i or es for ço que fez en tre nós para
pas sar o Bra sil a lim po, cri an do aqui uma so ci e da de
mais li vre e mais jus ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como
afir mou o Pre si den te Ge tú lio Var gas, João Gou lart
foi um in fa ti gá vel ami go e de fen sor dos tra ba lha do -
res bra si le i ros. Foi um es ta dis ta com pro me ti do com
um ideá rio re for mis ta, que acre di ta va numa trans for -
ma ção gra du al da so ci e da de. Ja ma is se afas tou de
seu com pro mis so com a or dem de mo crá ti ca, lu tou
pelo de sen vol vi men to au tô no mo e equi li bra do da
eco no mia bra si le i ra, ba ta lhou in can sa vel men te pela
re du ção da de si gual da de so ci al.

A re a bi li ta ção pe ran te o povo bra si le i ro foi de fla -
gra da pela ex po si ção do bus to de Jan go e de fo tos
que as si na lam mo men tos im por tan tes do seu go ver -
no, na mes ma data e lo cal do co mí cio que pre ce deu a
Re vo lu ção de 1964. Na que le even to, o en tão Pre si -
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den te de cre tou a de sa pro pri a ção de ter ras, en cam -
pou re fi na ri as e pe diu uma nova Cons ti tu i ção.

A His tó ria ha ve rá de lhe fa zer jus ti ça.
Por tan to, Sr. Pre si den te, em nome do Par ti do

Tra ba lhis ta Bra si le i ro, ao se ina u gu rar a ex po si ção
”Jan go, João Gou lart“, na Cen tral do Bra sil, no Rio de
Ja ne i ro, com trin ta fo tos da his tó ria des se gran de vul-
to bra si le i ro, faço esta jus ta ho me na gem.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
as so cia-se a V. Exª na pro mo ção des ta jus ta ho me -
na gem ao gran de bra si le i ro João Gou lart.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe-
re i ra.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, na pró xi ma quar ta-fe i ra, o
Se na do da Re pú bli ca, por meio de sua Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, es ta rá de ba ten do
um pro je to de gran de sig ni fi ca ção  para as ele i ções 
do cor ren te ano.

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 4,de
2002, tem, como pri me i ro sig na tá rio, um Se na dor de
re no me nes ta Casa: o Se na dor Ber nar do Ca bral.
Ami go nos so, ami go das ins ti tu i ções bra si le i ras, res-
pe i ta do não ape nas pelo Po der Ju di ciá rio, não ape-
nas pelo povo de seu Esta do do Ama zo nas, mas tam-
bém por todo o Bra sil, pela sua vo ca ção ju rí di ca.
Advo ga do exem plar, re tor nou a esta Casa de po is de
per der o man da to num mo men to de cri se po lí ti ca do
País.

E o re la tor des ta PEC é ou tro Se na dor de re no -
me, aca ta do por esta Casa. Ga ú cho, de tem pe ra men -
to obs ti na do,  te naz na de fe sa de suas pre o cu pa ções
com o des ti no do País: o meu ami go, o nos so ami go, o
ami go das ins ti tu i ções bra si le i ras, o emi nen te Se na -
dor José Fo ga ça. 

Sr. Pre si den te, a pro pos ta sur giu como de cor -
rên cia do de ba te, nes ta Casa, da re so lu ção  do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral que de ter mi nou que os par ti dos
co li ga dos para as ele i ções na ci o na is de vem man ter
es sas co li ga ções nas ele i ções es ta du a is e mu ni ci pa -
is, ver ti ca li zan do, as sim, o sis te ma de co li ga ções par-
ti dá ri as. 

V. Exª, Sr. Pre si den te, sabe  que o Se na do   e a
Câ ma ra  não fo ram sur pre en di dos pela de ci são do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ao re gu la men tar as ele i -
ções des te ano e se guin tes, de ci din do no sen ti do da

ver ti ca li za ção do sis te ma para o ple i to. As li de ran ças
po lí ti cas da Câ ma ra e do Se na do sa bi am  que o Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral, sob a pre si dên cia de um dos
mais lú ci dos po lí ti cos, um dos mais in te li gen tes e aca-
ta dos ma gis tra dos do País, o Mi nis tro Nel son Jo bim,
iria pro fe rir a de ci são. Os Se na do res e os De pu ta dos
que con ver sa ram com S. Exª não sa í ram do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral com um com pro mis so do Mi nis tro
Nel son Jo bim de que a de ci são não se ria to ma da.
Mas, os que vi vem a po lí ti ca e a en ten dem mais pela
in tu i ção do que pela in for ma ção, sa í ram con ven ci dos
de que a de ci são se ria no sen ti do da ver ti ca li za ção do
sis te ma.

A de ci são do TSE pro vo cou pre o cu pa ção na
ins ti tu i ção par la men tar. Ga nham os Esta dos, as Re-
giões e os Mu ni cí pi os, e se pre o cu pam as li de ran ças
po lí ti cas na ci o na is di an te de uma nor ma que, não
sur pre en den do, ter mi nou sen do edi ta da.

Sr. Pre si den te, es ta va par ti ci pan do dos de ba -
tes na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, sob a Pre si dên cia do Se na dor Ber nar do Ca bral
e na pre sen ça do Se na dor José Fo ga ça, no dia em
que foi pu bli ca da a re so lu ção do TSE. Fo mos in for -
ma dos pelo Se na dor José Fo ga ça de que, na no i te
an te ri or, ao ser di vul ga do pela te le vi são que se ria
pu bli ca da a de ci são do TSE, S. Exª mes mo co me ça -
ra a es bo çar uma nor ma para evi tar a ver ti ca li za ção. 
Na ma nhã se guin te, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, o as sun to foi abor da do, e, en tre 
con tro vér si as, che gou-se à con clu são de que se ria
ne ces sá ria uma me di da do Po der Le gis la ti vo, uma
vez que era com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal e
não do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral le gis lar so bre a
ma té ria.

Tam bém sob esse as pec to, Sr. Pre si den te, não
fo mos sur pre en di dos, em ra zão da len ti dão dos tra ba -
lhos le gis la ti vos, re sul tan te de uma Casa ins ti tu ci o -
nal men te di vi di da, com pos ta por re pre sen tan tes de
mais de 20 Par ti dos po lí ti cos e por ta do res de men sa -
gens e in te res ses de di fe ren tes re giões do País.

Na tu ral men te, na que le mo men to, fi ca mos pre o -
cu pa dos com a de ci são to ma da pelo Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral. Ime di a ta men te, aven tou-se a hi pó te se de
uma emen da cons ti tu ci o nal, que se ria vo ta da pelo
Se na do Fe de ral e pela Câ ma ra dos De pu ta dos, para
evi tar a ver ti ca li za ção e que ma ni fes ta ria a po si ção da
ins ti tu i ção par la men tar di an te da re so lu ção do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral. 

Mar cou-se, en tão, uma re u nião para o dia se-
guin te – não para as 10 ho ras, mas para as 9 ho ras da
ma nhã, co i sa rara nes ta Casa –, a fim de que os Par-
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la men ta res, com base em um tex to que se ria re di gi do
e apri mo ra do, o má xi mo pos sí vel,  pelo se na dor José
Fo ga ça, pu des sem de ci dir  so bre o as sun to. 

Sur pre en den te men te, a re u nião da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pra ti ca men te
não se re a li zou. Pri me i ro, no mes mo ho rá rio, fora
mar ca da uma re u nião da Co mis são Exe cu ti va Na ci o -
nal do Par ti do da Fren te Li be ral, que nós dois, o pre si -
den te da Co mis são e este ora dor, in te gra mos. Está-
va mos re u ni dos na sede do Par ti do, exa mi nan do ma-
té ri as di ver sas con ti das na pa u ta e, de for ma mais
can den te, a de ci são to ma da pelo Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral. 

Sur gi ram ma ni fes ta ções fa vo rá ve is e ou tras
con trá ri as. Alguns  con si de ra ram que ”res pon der“ ao
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral com uma emen da cons ti -
tu ci o nal cla ra e lím pi da não se ria a so lu ção mais
ade qua da e que tal vez fos se pre fe rí vel uma ação di-
re ta de in cons ti tu ci o na li da de – a cha ma da Adin –, já
in ter pos ta pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pe los 
Par ti dos do Blo co de Opo si ção. 

Re cor do-me, Sr. Pre si den te, de que, há dois
me ses, fui ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral para tra tar de
um as sun to de in te res se de Mi nas Ge ra is, exa ta men -
te de uma Adin per ti nen te a de fi ni ções re la ti vas a en-
si no su pe ri or em face de re gu la men ta ção do Esta do,
ou da fal ta de uma me di da do Go ver no Fe de ral.

Ali, con ver san do com o Mi nis tro Mo re i ra Alves,
to mei co nhe ci men to de que es ta vam tran si tan do na
Casa 250 a 300 Adins. S. Exª não dis se nada, ape-
nas me deu essa in for ma ção. Saí dali con ven ci do –
não pela in for ma ção, mas pela in tu i ção – de que o
des ti no de uma Adin qual quer, no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, só será de ci di da por lon go tem po, em face
do acú mu lo de tra ba lho, das mon ta nhas de pro ces -
sos que se co lo cam nos ga bi ne tes e ao re dor dos
Mi nis tros da que le ór gão. Saí dali con ven ci do de que
a re fe ri da Adin não se ria so lu ci o na da tão cedo. Tal-
vez essa de lon ga até pu des se in te res sar às par tes.

Para a re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, le van tou-se ou tra hi pó te se, que
se ria um pro je to de de cre to le gis la ti vo – apre sen ta do,
na se ma na pas sa da, pelo Lí der do PMDB nes ta
Casa, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Assim, há em cur so uma ação di re ta de in cons ti -
tu ci o na li da de, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e um
pro je to de de cre to le gis la ti vo, no Se na do, apre sen ta -
do pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do Par ti do
do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro – PMDB. E, na
quar ta-fe i ra des ta se ma na, foi co lo ca da em pa u ta na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia exa ta -

men te a emen da pro pos ta pelo Se na dor Ber nar do
Ca bral e re la ta da pelo Se na dor José Fo ga ça.

Co me ça mos a dis cu tir a pro po si ção e ve ri fi ca -
mos, des de logo, que o tex to da PEC men ci o na va que
o sis te ma de co li ga ções par ti dá ri as se ria de fi ni do em
lei or di ná ria. Po rém, no pa re cer Fo ga ça, a re fe rên cia
à lei ha via sido eli mi na da. O dis po si ti vo cons ti tu ci o nal
tor na ra-se auto-apli cá vel. 

O de ba te foi sus pen so por que pe di mos vis ta
do pro ces so e, na pró xi ma quar ta-fe i ra, vol ta re mos 
ao as sun to.

Sr. Pre si den te, a emen da cons ti tu ci o nal que va-
mos exa mi nar na quar ta-fe i ra diz o se guin te:

É as se gu ra da aos par ti dos po lí ti cos
au to no mia para de fi nir sua es tru tu ra in ter na, 
or ga ni za ção e fun ci o na men to“ (a par tir da-
qui o tex to novo) ”e para ado tar os cri té ri os
de es co lha e o re gi me de suas co li ga ções
ele i to ra is, sem obri ga to ri e da de de vin cu la -
ção en tre as can di da tu ras em ní vel na ci o -
nal, es ta du al, dis tri tal ou mu ni ci pal“ (e aí
con clui com o tex to em vi gor c da Cons ti tu i -
ção) ”de ven do seus es ta tu tos es ta be le cer
nor mas de dis ci pli na e fi de li da de par ti dá ria.

Ora, Sr. Pre si den te, um pou co de re cor da ção.
Ain da te mos, so bre nos sa mesa, a do cu men ta ção
per ti nen te à cri a ção de uma co mis são tem po rá ria re-
que ri da pelo Se na dor Sér gio Ma cha do, do Esta do do
Ce a rá, ten do como Pre si den te o sa u do so Se na dor
Hum ber to Lu ce na e com pos ta por vá ri os Se na do -
res, in clu si ve este que está na tri bu na, des ti na da a
exa mi nar a re for ma po lí ti ca. Ali de ba te mos todo o
pro ble ma da re for ma po lí ti ca sob a ins pi ra ção da ne-
ces si da de vi tal de se pro ce der a esta re for ma, sem a
qual este País nun ca che ga rá aos pín ca ros da go-
ver na bi li da de, da das a pul ve ri za ção par ti dá ria e a
fal ta de fi xa ção de po si ções po lí ti cas den tro dos par ti -
dos po lí ti cos.

Sr. Pre si den te, sabe V. Exª que um país para
ser um Esta do pre ci sa ser um Esta do de par ti dos
po lí ti cos. E o Bra sil, in fe liz men te, ain da não é um
Esta do de par ti dos po lí ti cos. Exis tem hoje mais de
20 par ti dos em ati vi da de no País. O Bra sil tem mais
de 20 par ti dos po lí ti cos ins ti tu í dos e ne nhum de les –
nem o nos so nem os dos ou tros Se na do res – es tão
cons ti tu í dos: nem o PT nem o PFL. Esta mos ca mi -
nhan do nes se sen ti do. Só che ga re mos lá por meio
de uma re for ma po lí ti ca.
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O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Con ce do um apar te, com pra zer, ao Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen -
te Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, V. Exª traz um as sun -
to mu i to im por tan te e mo men to so ao ple ná rio nes ta
ma nhã de sex ta-fe i ra. Eu gos ta ria de par ti ci par da
dis cus são des sa ma té ria di zen do que o Tri bu nal Su-
pe ri or Ele i to ral to mou uma me di da ab so lu ta men te
cor re ta do pon to de vis ta da in ter pre ta ção do tex to
le gal. O que está er ra do é a ex tem po ra ne i da de, a in-
tem pes ti vi da de da de ci são, em bo ra o Mi nis tro Nel-
son Jo bim nos te nha aler ta do de que o TSE to mou
essa de ci são em fun ção de uma con sul ta que já
exis tia. Se o pro ces so an te ri or acon te ceu de uma
for ma e o des te ano será de ou tra, é por que hou ve
uma con sul ta. Nós acha mos que a con sul ta foi res-
pon di da de ma ne i ra ex tem po râ nea, fora de tem po,
não ob ser van do o pre ce i to cons ti tu ci o nal de não
mu dar as re gras do jogo du ran te o cam pe o na to.
Pois bem, emi nen te Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, o
ma i or cul pa do dis so é o Con gres so Na ci o nal. V. Exª
ci tou a co mis são es pe ci al cri a da para ana li sar e
emi tir pa re cer so bre a am pla re for ma po lí ti co-par ti -
dá ria e ele i to ral e ain da ci tou o nome do que ri do e
sa u do so Hum ber to Lu ce na, que era o Pre si den te
des sa co mis são. Esta mos aqui es pe ran do que o Go-
ver no edi te nor mas para mo di fi car, para fa zer o ver-
da de i ro có di go po lí ti co-par ti dá rio e ele i to ral de que
esta mos pre ci san do. Por tan to, lou vo V. Exª pelo
pro nun ci a men to que faz, ci tan do in clu si ve as di ver -
sas ações que es tão dan do en tra da no Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral so li ci tan do a re vo ga ção des sa de-
ci são do TSE. Mas eu gos ta ria de fri sar que nós já
de ve ría mos ter fe i to há mu i to tem po essa re for ma
po lí ti co-par ti dá ria e ele i to ral. A de ci são do TSE é o
pri me i ro pas so na re for mu la ção das re gras po lí ti -
cas do nos so País. O que não pode per du rar, emi-
nen te Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, é a bal búr dia po-
lí ti ca de co li ga ções as mais es pú ri as e de sen con tra -
das pos sí ve is. Como V. Exª sa li en ta, o de sen vol vi -
men to so ci al e de mo crá ti co de um País par te da
pre mis sa de que de ve rão exis tir gran des par ti dos e
de que, ne les, deve ha ver um mí ni mo de fi de li da de
par ti dá ria. Por tan to, apar te an do V. Exª, eu quis di zer 
o que pen so a res pe i to da nor ma do TSE e la men tar 
que a nos sa Casa não te nha ela bo ra do o novo có di -
go ele i to ral, po lí ti co e par ti dá rio pelo qual tan to an si -
a mos. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, que con tém uma con tri -
bu i ção ao nos so de ba te.

Lem bro, Sr. Pre si den te, que V. Exª mes mo in te -
grou a Co mis são de Re for ma Po lí ti ca e deu a sua
con tri bu i ção cla ra, in ci si va, per ti nen te so bre a im pe -
ra ti vi da de de se vo tar to das as suas pro pos tas.
Sabe V. Exª que em face da con clu são de que não
te ría mos con di ções de fazê-lo den tro de uma Casa
di vi di da como é o Con gres so Na ci o nal, do pon to de
vis ta po lí ti co, com base na plu ra li da de par ti dá ria ex-
ces si va, con fes so que ter mi na mos ca mi nhan do para
a cha ma da re for ma fa ti a da. Por isso mes mo é que
de ba te mos aqui o fi nan ci a men to pú bli co das ele i -
ções, e o pro je to se acha na Câ ma ra, sem ne nhu ma 
pers pec ti va de tra mi ta ção e apro va ção.

Sr. Pre si den te, foi uma de ci são im por tan te e
his tó ri ca, por que, efe ti va men te, a le gis la ção re fe ren -
te ao fi nan ci a men to pú bli co das ele i ções pro mo ve ria 
a igual da de dos can di da tos di an te dos re cur sos ne-
ces sá ri os a uma cam pa nha po lí ti ca.

Há, po rém, um as pec to que pre ci sa ser ob ser -
va do. Qu an do esse pro je to for vo ta do na Câ ma ra, se
hou ver al gu ma al te ra ção, ele vol ta rá ao Se na do. Te-
re mos, en tão, um gas to tão ele va do que vai sur pre -
en der a Na ção, ca u san do uma re a ção da so ci e da -
de, haja vis ta o con ce i to, não tão po si ti vo, que tem a
clas se po lí ti ca bra si le i ra hoje.

Ao mes mo tem po, Sr. Pre si den te, vo ta mos o
pro je to per ti nen te à fi li a ção par ti dá ria. Esse pro je to foi
vo ta do pelo Se na do e en ca mi nha do à Câ ma ra, onde
não está tra mi tan do.

Para con cor rer a car go ele ti vo, ma jo ri -
tá rio ou pro por ci o nal, o ele i tor de ve rá es tar
fi li a do ao par ti do pelo pra zo de

I – um ano, em caso de pri me i ra fi li a -
ção; ou

II – qua tro anos para quem já foi fi li a do a
ou tro par ti do po lí ti co, sal vo caso de fu são, in-
cor po ra ção ou, para par ti ci par, como fun da -
dor, de novo par ti do po lí ti co.

Essa é uma de ci são his tó ri ca, cujo ob je ti vo é
evi tar a dan ça das le gen das. Vo ta mos ou tro pro je to
tam bém de im por tân cia, re la ti vo à or ga ni za ção e pu-
bli ci da de das co li ga ções par ti dá ri as. 

Seja como for, Sr. Pre si den te, o Con gres so deu
uma de mons tra ção de vo tar fa ti a da men te vá ri os pro-
je tos, mas che ga mos à ob ser va ção de que isso não
foi pos sí vel.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, ve ri fi can do esse tra ba -
lho len to e gra du al  des ta Casa e da Câ ma ra, ter mi -
nou de cer ta for ma le gis lan do. Deu uma li ção à Na-
ção e ao pró prio Con gres so Na ci o nal: a Cons ti tu i ção 
bra si le i ra es ta be le ce que os par ti dos po lí ti cos pre ci -
sam ter ca rá ter na ci o nal, não po den do, con se qüen -
te men te, os seus re pre sen tan tes de fen der ape nas
re giões ou Esta dos, por que são re pre sen tan tes do
Bra sil.

Des ta for ma, Sr. Pre si den te, ve nho pe dir a V.
Exª que trans mi ta a to dos os mem bros da CCJ, o
ape lo para que  com pa re çam à  Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para to mar uma de ci são.

Não es tou aqui opi nan do nes te ou na que le
sen ti do. Estou ex pon do uma ma té ria, de ven do con-
clu ir, Sr. Pre si den te, que ape nas um as pec to nos
pre o cu pa. Essa mo di fi ca ção es tru tu ral, de cor ren te
da de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, re sul tou
de uma con sul ta do De pu ta do ca ri o ca, Miro Te i xe i ra, 
for mu la da em agos to do ano pas sa do, quan do ain da 
po de ria ser res pon di da an tes de um ano das ele i -
ções. Ter mi nou sen do res pon di da ape nas ago ra, há
pou co mais de um mês, con tra ri an do, con se qüen te -
men te, a vi são que te mos, do pon to de vis ta le gal,
de que as mo di fi ca ções de na tu re za ele i to ral e par ti -
dá ria de vem ser fe i tas pelo me nos um ano an tes
das ele i ções.

Assim, Sr. Pre si den te, ter mi no meu pro nun ci a -
men to, es pe ran do que na pró xi ma quar ta-fe i ra, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pos-
sa mos to mar uma de ci são com isen ção e de acor do 
com os in te res ses da Na ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, a Pre si dên cia aten de -
rá o que foi re que ri do por V. Exª, na con vic ção de
que se tra ta de fato de uma le gis la ção de fun da -
men tal im por tân cia para o re gi me de mo crá ti co de
nos so País.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon,
por vin te mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou che-
gan do de São Pa u lo, onde par ti ci pei, on tem à no i te,
de um pro gra ma da Rede Vida. Tra ta-se de um pro-
gra ma ex cep ci o nal, não o meu, mas o que a Rede
Vida man tém di a ri a men te, de se gun da à sex ta-fe i ra, 
das 22h30min às 24 ho ras, com de ba tes com as
pes so as mais va ri a das da vida so ci al, po lí ti ca, in te -
lec tu al e re li gi o sa.

É ba ca na e im por tan te que uma emis so ra
man te nha um pro gra ma diá rio, em ho rá rio no bre,
para in for mar, ori en tar e pres tar es cla re ci men tos di-
ver sos à so ci e da de bra si le i ra. Algu mas emis so ras
de te le vi são têm pro gra mas se me lhan tes, e ou tras,
como a nos sa que ri da Rede Glo bo, não os têm. A
Rede Glo bo já teve um pro gra ma des se tipo, mas
ago ra não há qual quer es pa ço para as pes so as fa la -
rem e se rem ou vi das na que la emis so ra.

Mas ve nho aqui, Sr. Pre si den te, di zer que mu i -
to do que se fala a res pe i to do PMDB não cor res -
pon de à ver da de hoje.

É ver da de que, na sex ta-fe i ra pas sa da, es ti ve
nes ta tri bu na para cha mar a aten ção so bre a im por -
tân cia das pré vi as que es ta vam mar ca das para o
pró xi mo do min go, dia 17. Di ri gia-me aos te les pec ta -
do res da TV Se na do para di zer aos nos sos Ve re a -
do res, Pre fe i tos e lí de res par ti dá ri os que es ti ves sem 
pre pa ra dos para, nes se dia, irem às Ca pi ta is, onde
ha ve ria uma urna, das 9 ho ras às 17 ho ras, para es-
co lher quem se ria o can di da to do PMDB à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca.

Não me pas sa va pela ca be ça que, na con ven -
ção da Di re ção Na ci o nal do Par ti do, re a li za da no
au di tó rio Pe trô nio Por tel la – um sa lão imen so, que
com por ta duas mil pes so as, mas onde não ha via
mais que de zes se te ou de zo i to pes so as, pois es tas
vi nham, vo ta vam e iam em bo ra, já que ha vi am sido
pro i bi dos os pro nun ci a men tos –, a re a li za ção das
pré vi as se ria re vo ga da.

Ha via uma dis pu ta en tre o gru po que quer a can-
di da tu ra pró pria e o que não a quer, os go ver nis tas, a
res pe i to do quo ci en te. Achá va mos que de ve ri am ser
20% da pré via, e eles, 50%. Essa era a vo ta ção.

De re pen te, não mais que de re pen te, pas san -
do por cima do edi tal e de um acor do fe i to, a Li de -
ran ça do Par ti do co lo cou em vo ta ção as pré vi as,
que fo ram eli mi na das. Não há mais pré via. E sa í ram
a pro pa gar que a can di da tu ra pró pria do PMDB de i -
xa ra de exis tir. Ou seja, com a não re a li za ção da
pré via, der ro ta da em um gol pe de mão, pas sa ram a
ne go ci ar com o PSDB, com o PFL, com o Ga ro ti nho, 
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com o Ciro Go mes e não sei com quem mais, sob o
ar gu men to de que não exis tia mais a can di da tu ra
pró pria.

Mas o in te res san te é que só há um par ti do com
a obri ga ção de ter can di da to pró prio: o PMDB. E por
quê? Por que a Con ven ção Na ci o nal, ocor ri da no ano
pas sa do, de ter mi nou isso, e a Con ven ção de sex-
ta-fe i ra pas sa da não re vo gou essa de ci são. Na Con-
ven ção Na ci o nal, ocor ri da em Bra sí lia, no ano pas sa -
do, 98,7% das pes so as dis se ram que o PMDB ti nha
que con cor rer com can di da to pró prio, de ven do ha ver
uma pré via. Eles re vo ga ram a pré via, mas a de ci são
de ha ver can di da to pró prio não está re vo ga da, está
de pé.

O Pre si den te do PMDB, De pu ta do Mi chel Te-
mer, o Lí der do PMDB no Se na do, Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, e o Lí der na Câ ma ra dos De pu ta dos, o
Lí der ba i a no, o ”ba i xi nho no tá vel“, es tão bur lan do
uma de ci são, es tão pas san do por cima de uma de-
ci são to ma da na Con ven ção e que con ti nua de pé.

Te nho dito aos jor na is que o Se na dor José
Ser ra, a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney, o Go ver na -
dor Anthony Ga ro ti nho e o Ciro Go mes têm que
abrir o olho. Po dem ne go ci ar, po dem con ver sar!
Digo isso por que o Pre si den te do nos so Par ti do está
sen do o an fi trião nú me ro, pois al mo ça com os can-
di da tos dos ou tros par ti dos e não con ver sa com os
can di da tos pro vá ve is do seu Par ti do. Eles po dem fa-
zer en ten di men tos, mas es pe ro que não pa guem
nada por con ta, por que será di nhe i ro pos to fora, se-
rão fa vo res co lo ca dos fora, pois es sas pes so as es-
tão ven den do uma mer ca do ria que não têm, es tão
ne go ci an do um apo io a uma can di da tu ra de fora,
quan do há uma de ci são de Con ven ção, em ní vel na-
ci o nal, que está em ple no vi gor, di zen do que te re -
mos can di da to pró prio.

Na ter ça-fe i ra, no Rio de Ja ne i ro, ti ve mos uma
re u nião com as li de ran ças que de fen dem a can di da -
tu ra pró pria. Nes sa re u nião, a pri me i ra aná li se que
se fez foi com re la ção à pré via. Tí nha mos con di ções 
de ir mos à Jus ti ça e ten tar mos anu lar aque la Con-
ven ção, por que esta foi ile gal, hou ve uma sé rie de
ir re gu la ri da des. Mas che ga mos à con clu são de que
se ria uma luta in gló ria, já que iría mos en trar na Jus-
ti ça na ter ça-fe i ra sem sa ber mos quan do sa i ria o re-
sul ta do e não te ría mos mais con di ções de fa lar à
Na ção bra si le i ra a res pe i to da re a li za ção da pré via.

De ci di mos es que cer a pré via e en trar de cor po e
alma na Con ven ção. Va mos dis pu tar a Con ven ção.
Foi aí, em meio aos de ba tes, às dis cus sões, que abri
mão de mi nha can di da tu ra em fa vor de Ita mar Fran co. 

O Ita mar Fran co, o Mi nis tro Jung mann e eu éra mos
três can di da tos que ga ran tía mos a pré via, por que,
para ha ver pré via, é pre ci so mais de um can di da to.
Como sa bía mos que os go ver nis tas que ri am bo i co -
tar, es tá va mos os três lu tan do para que sa ís se a pré-
via e um fos se in di ca do. Não sa in do a pré via, com a
Con ven ção, não há con di ções de exis ti rem três can di -
da tos para a Con ven ção. Não há ló gi ca para isso.

Se hou ves se a pré via no dia 17, do min go pró-
xi mo, sa i ria o nome do ven ce dor, que se ria o nos so
can di da to. A par tir daí, sa i ría mos a pro pa gar a can-
di da tu ra do PMDB. Como não ha ve rá a pré via, o
can di da to só sa i rá na Con ven ção de ju nho, como to-
dos os can di da tos dos ou tros par ti dos. Hoje, nem o
Sr. Ser ra é can di da to. Ele é pré-can di da to, por que
as con ven ções para a es co lha do can di da to, ju ri di -
ca men te, so men te po de rão ser fe i tas no mês de ju-
nho.

Como não po de ría mos fi car três me ses sem
can di da to, en ten di que se ria im por tan te de fi nir mos
um nome e fa zer mos a sua pro pa gan da, a sua cam-
pa nha, le van do-o por todo o Bra sil. O Go ver na dor
Ita mar Fran co ace i tou, tan to que o nome de S. Exª
foi in di ca do. Caso con trá rio, po de ria ser eu, por
exem plo. Mas S. Exª era o pri me i ro e ace i tou. É cla-
ro que o Ita mar Fran co dis se que ou vi ria o seu co ra -
ção em Mi nas Ge ra is. É nor mal que S. Exª diga que
vai sen tir o pal pi tar de seu co ra ção. É nor mal que S.
Exª não te nha pro fe ri do uma de ci são ab so lu ta, no
sen ti do de que era o can di da to e de que co me ça ria
a tra ba lhar, pois o seu es ti lo, o seu gê ne ro é o da in-
ter ro ga ção, da dú vi da, do ”eu vou ver o que vou fa-
zer.“ E nin guém pode mu dar o es ti lo e a per so na li -
da de de um ho mem, o que ele é. Mas S. Exª é can-
di da to, e va mos re gis trá-lo na Con ven ção. Cre io que
será mu i to di fí cil der ro tar a can di da tu ra pró pria, que
teve 98,7% de apro va ção na Con ven ção pas sa da,
para apro var uma can di da tu ra de fora.

Qu e ro di zer aos meus ami gos – e di ri jo-me
aos com pa nhe i ros do PMDB de todo o Bra sil e
àque les que, por ven tu ra, não são ve re a do res, não
são di ri gen tes, mas co nhe cem os ami gos do PMDB
– que, la men ta vel men te, a pré via não vai sair por-
que o Go ver no a bo i co tou. Mas fi quem aten tos, pois
ha ve rá uma Con ven ção Na ci o nal do PMDB, e, nes-
sa con ven ção, re gis tra re mos a can di da tu ra pró pria.

Se o PMDB ti ves se à al tu ra de ser, no seu con-
te ú do, um gran de Par ti do, se ti vés se mos uma Co-
mis são de Éti ca que fun ci o nas se como de ve ria, te-
ría mos que en trar com uma re pre sen ta ção con tra o
Pre si den te do Par ti do, con tra o Lí der na Câ ma ra dos
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De pu ta dos, con tra o Lí der no Se na do Fe de ral e con-
tra o Pre si den te da Fun da ção Ulysses Gu i ma rães,
por que eles es tão vi o len tan do uma de ci são par ti dá -
ria, es tão que ren do ven der o Par ti do, hu mi lhá-lo, es-
pe zi nhá-lo, quan do de ve ri am, há mu i to, ter re nun ci a -
do ao PMDB. O Se na dor Re nan Ca lhe i ros de ve ria
en trar para o PFL, e o De pu ta do Mi chel Te mer e o
Lí der na Câ ma ra dos De pu ta dos, para o PSDB, ou
co i sa que o va lha, por que não têm nada com o
PMDB, não que rem nada, a não ser ti rar van ta gens.

Alguns até di zem que ago ra que o PFL está
que i ma do, o PMDB pre ci sa au men tar o seu quo ci en -
te, deve so li ci tar mais pelo seu apo io, por que ago ra é
mais im por tan te, já que o PFL não está mais na jo ga -
da. É tris te isso. É tris te para nós – que de mos a vida
in te i ra a um Par ti do po lí ti co que lu tou con tra a di ta du -
ra e o ar bí trio, que viu com pa nhe i ros sen do cas sa dos
e mor tos, como o ex-De pu ta do Ru bens Pa i va, que so-
freu para ga ran tir a so bre vi vên cia da de mo cra cia nes-
te País – ver mos que o Par ti do tem pes so as que não
es tão à al tu ra do seu pas sa do. Essas pes so as não vi-
ve ram, não são o PMDB; elas es tão no PMDB e o
usam ao bel-pra zer para ti rar van ta gens.

Já se dis se que o Mi nis tro Ney Su as su na – que
não foi in di ca do pelo PMDB, mas pelo Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros – vem re pas san do ver bas ape nas para
a Ba hia e Ala go as, além da sua Pa ra í ba. E isso tudo
está sen do fe i to em nome do PMDB. É mu i to tris te
que isso es te ja acon te cen do, Sr. Pre si den te.

Mas te nho con vic ção de que as ba ses do PMDB
ha ve rão de se re be lar. A Con ven ção do PMDB ha ve rá 
de ser re a li za da, e es sas pes so as não vão ven der o
PMDB como que rem. Algo me diz que ain da será ins-
ta u ra da uma Co mis são de Inqué ri to no Par ti do e que
ain da ha ve rá, na Co mis são de Éti ca, o jul ga men to
des sas pes so as. Pas sa do esse in ci den te, afas ta das
es sas pes so as do co man do da nau par ti dá ria, ha ve rá 
de ser fe i to um re que ri men to com mu i tas as si na tu ras,
so li ci tan do que se faça a aná li se do com por ta men to
des sas pes so as.

Há três dias, o Sr. Mo re i ra Fran co – que foi Pre-
fe i to de Ni te rói pela Are na – es te ve na Rede Vida e
de cla rou ali, aber ta men te, que o PMDB não ti nha
con di ções de ter can di da to: apre sen tou o Dr. Ulysses
Gu i ma rães e foi mal; apre sen tou o Ores tes Qu ér cia e
foi mal. Dis se ele que não há nin guém em con di ções
de ser nos so can di da to e que, por isso, te mos que
apo i ar um ou tro can di da to.

Como um di ri gen te do ma i or Par ti do do Bra sil
pode di zer isso?! Não es tou que ren do que eles apói-
em o Pe dro Si mon ou o Ita mar Fran co. Há o Jar bas
Vas con ce los, ho mem de pri me i ra gran de za; o Pre si -

den te José Sar ney, ex-Pre si den te da Re pú bli ca. Ou
seja, há uma sé rie de pes so as da ma i or sig ni fi cân cia
em con di ções de ser o nos so can di da to.

Por que o PFL es co lheu uma Go ver na do ra do
Ma ra nhão, um Li sâ ne as que, por meio de pu bli ci da -
de, che gou a 25% de ace i ta ção nas pes qui sas?
Como é que o Par ti do Po pu lar So ci a lis ta, um Par ti do
pe que ni no, es co lheu um Go ver na dor do Rio de Ja ne i -
ro, ele i to pelo PDT, rom pi do com o Bri zo la, que ago ra
está no PPS? Por que o PDT, o PTB e o PPS fa zem
uma ali an ça es tra nha e im pres si o nan te e apre sen tam 
um can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca?

Exis te ape nas um par ti do es pe zi nha do e hu mi -
lha do por suas li de ran ças. Não tem nin guém que pos-
sa ser can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca. De bo -
cha vam de mim, mas fi cou cla ro que não te nho pre o -
cu pa ção al gu ma com mi nha can di da tu ra, tan to que,
com a ma i or tran qüi li da de, dela abri mão em fa vor do
Ita mar Fran co. E o Ita mar pode fa zer o mes mo em fa-
vor de uma can di da tu ra que uni fi que o PMDB.

O que não po de mos ace i tar, sem re vol ta e sem
pro tes to, é a ati tu de do Sr. Pre si den te do Par ti do, ele i -
to com os vo tos do Rio Gran de do Sul. Digo aqui: peço
per dão ao Rio Gran de do Sul por não ter vo ta do no
Ma gui to Vi le la. Não fos sem os vo tos do meu Esta do, o
Sr. Mi chel Te mer não se ria o Pre si den te. Para ga nhar
os vo tos dos ga ú chos, S. Exª dis se aber ta men te: ”Eu
lu ta rei e de fen de rei a can di da tu ra pró pria; nós te re -
mos can di da to pró prio“. Esses fo ram os ter mos do
dis cur so dele na con ven ção, quan do ga nhou do Ma-
gui to. S. Exª está tra in do suas pró pri as pa la vras, não
está cum prin do seu com pro mis so. É ve xa tó ria a po si -
ção dele: es con de-se atrás do bi om bo, de i xan do o Sr.
Re nan Ca lhe i ros na mo rar a can di da tu ra da Drª Ro se -
a na Sar ney e o Sr. Ged del Vi e i ra Lima es can ca rar as
por tas ao Dr. José Ser ra. 

A Exe cu ti va trans fe riu a con ven ção de 20 de ja ne i -
ro para 17 de mar ço e per gun tou na con ven ção: “Os se-
nho res con cor dam com essa de ci são?” A Exe cu ti va
exe cu tou a me di da e man dou os con ven ci o na is vo ta -
rem con tra. Foi uma de ci são da pró pria Exe cu ti va. É cla-
ro que esse Sr. Mi chel Te mer co lo cou as unhas de fora,
numa ati tu de in gló ria, tris te e hu mi lhan te. 

É in te res san te que o qua dro que se está de li ne -
an do apre sen ta mu i tas in ter ro ga ções. Até há 15 dias,
a Drª Ro se a na su bia tan to nas pes qui sas de in ten ção
de voto, que já es ta va ga nhan do do Lula. Ha via a cer-
te za de que a Drª Ro se a na se ria a can di da ta que iria
tran qüi la men te para o se gun do tur no, em con di ções
de der ro tar o Lula. E sur gi ram os úl ti mos acon te ci -
men tos, que, para mim, são pro fun da men te las ti má -
ve is. Qu an do a im pren sa me per gun ta so bre esse
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fato, digo que, se eu fos se Pre si den te da Re pú bli ca, a
Po lí cia Fe de ral te ria agi do como agiu. Foi ex pe di do
um man da do ju di ci al para que fos se fe i ta uma ave ri -
gua ção na fir ma no Ma ra nhão e não ha via ou tra de ci -
são se não cum prir o man da do. 

Então, está cer ta a de ci são do Pre si den te Fer-
nan do Hen ri que Car do so? A ques tão é di fe ren te. Eu
fa ria isso por que, no meu Go ver no, qual quer dú vi da
com re la ção à éti ca, à mo ral, à exis tên cia de cor rup -
ção, se ria in ves ti ga da, pois eu co bra ria o es cla re ci -
men to ime di a to. No en tan to, essa não é a tra di ção do
go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que. A tra di -
ção do go ver no do Pre si den te é co lo car tudo de ba i xo
do ta pe te. Sua Exce lên cia se jo gou de cor po e alma a
fa vor do Sr. Edu ar do Jor ge, im pe din do que se fi zes se
uma CPI para ave ri guá-lo. Qu an do uma ope ra ção
igual a essa foi fe i ta na re si dên cia do ex-Pre si den te
do Ban co Cen tral Sr. Chi co Lo pes, o Se nhor Fer nan -
do Hen ri que dis se que era um ab sur do, que era uma
bar ba ri da de o que ti nham fe i to. De vi do a uma de ci são
ju di ci al, dois de le ga dos fo ram às ca sas do Sr. Chi co
Lo pes e do seu só cio, o Sr. Bra gan ça. Na casa des se
úl ti mo, en con tra ram um do cu men to di zen do que ha-
via US$1,5 mi lhão – dó la res e não re a is, como no
caso do Ma ra nhão – de po si ta dos em nome do Sr.
Bra gan ça, no Ban co X, no ex te ri or, mas que ele de-
cla ra va que aque le di nhe i ro per ten cia ao Chi co Lo pes 
e, em caso de sua mor te, a seus as cen den tes. O Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que afir mou, nos jor na is, que
era um es cân da lo, um ab sur do o que ti nha sido fe i to.
E o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal es tra nhou, com
mu i ta ra zão, o que acon te ceu no Ma ra nhão. Como é
que um de le ga do exe cu ta uma ope ra ção so li ci ta da
pela Jus ti ça Fe de ral e en via um fax ao Pre si den te da
Re pú bli ca, di zen do que a mis são foi bem-su ce di da?
Por que ele fez isso? E há uma dú vi da: o Pre si den te
re ce beu esse fax an tes ou de po is de afir mar para o
País que não sa bia de nada?

Nos Esta dos Uni dos, uma dú vi da como essa ge-
rou uma CPI: o Pre si den te Ri chard Ni xon sa bia ou não
das gra va ções clan des ti nas na sede do Par ti do De mo -
cra ta no edi fí cio Wa ter ga te? Ele ju rou que não sa bia. E
quan do se pro vou que ele sa bia, hou ve uma co mis são
de im pe ach ment e ele só não foi cas sa do por que re-
nun ci ou. Ele men tiu para a na ção – não ha via ou tro
pro ble ma além des se – e de ve ria ser cas sa do.

Um Se na dor do Dis tri to Fe de ral, ao de por na
CPI do Ju di ciá rio so bre seu en vol vi men to na cons tru -
ção do pré dio do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho de
São Pa u lo, afir mou que seus ne gó ci os gi ra vam em
tor no de R$7 ou 8 mi lhões. Qu an do a CPI re ce beu a
do cu men ta ção, ve ri fi cou-se que a ne go ci a ção en vol -

via um va lor 10 ve zes ma i or. Ele ha via men ti do e, por
isso, foi cas sa do. Não com pe tia àque la CPI nem à Co-
mis são de Éti ca en trar no mé ri to de suas ações – se
eram ou não cri mi no sas – , mas sim ao Po der Ju di ciá -
rio. A Co mis são de Éti ca cas sou o man da to do Se na -
dor, por que fi cou pro va do que ele ha via men ti do.

É sé ria essa ques tão de dos siê. Ago ra, o cu nha -
do da Drª Ro se a na, ir mão do Sr. Jor ge Mu rad, diz nos
jor na is que en tre gou um ou tro dos siê para o Anthony
Ga ro ti nho, que não era o mes mo que o Go ver na dor
não quis ace i tar e que foi ve i cu la do na im pren sa. Ele
afir mou que o dos siê en vol ve equí vo cos e er ros co-
me ti dos no Ma ra nhão. 

A im pren sa no ti cia uma sé rie de dos siês e de-
nun cia se to res do go ver no que es ta ri am se uti li zan do
de ara pon gas ou co i sa se me lhan te. É mu i to tris te que
isso es te ja acon te cen do, mas não po de mos es con der 
a ca be ça em ba i xo da ter ra e não ve ri fi car mos os fa-
tos. É im por tan te to mar mos uma de ci são ago ra, an-
tes de ini ci ar mos a cam pa nha po lí ti ca, e não de i xar -
mos que ela vá ao sa bor do ven to. Se ela co me çar as-
sim, como ter mi na rá?

Esta mos numa si tu a ção em que não sa be mos
se uma can di da tu ra con ti nua ou é re ti ra da e não sa-
be mos o que acon te ce rá com o Dr. Ser ra, pois di zem
que fa tos mu i to im por tan tes, en vol ven do sua can di -
da tu ra, apa re ce rão até se gun da-fe i ra. E, em meio a
tudo isso, os Lí de res do PMDB di zem que o Par ti do
não deve ter can di da to, pois não há uma pes soa em
con di ções de sê-lo. E que de ve mos apo i ar ou Ser ra
ou o Ga ro ti nho ou a Ro se a na ou quem vier em seu lu-
gar. Qu al quer um, me nos al guém do Par ti do. 

Vol to a afir mar: vi ve mos um mo men to mu i to di fí -
cil. Des de o iní cio, fal tou pul so ao Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que. Sua Exce lên cia fez esta ge léia ge ral –
PSDB, PFL, PMDB, PPB, PTB, ”p“ não sei do quê – e
go ver nou o tem po todo. À essa al tu ra, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que po de ria ser o Che fe da Na ção e
fa zer aqui lo que o Se na dor Bor nha u sen pro pôs – e
era cor re to –, que os par ti dos da sua base de ba tes -
sem, dis cu tis sem e ten tas sem bus car um can di da to
co mum. Se não se con se guis se esse can di da to co-
mum, que hou ves se um en ten di men to no sen ti do de
que fa ri am a cam pa nha de tal for ma que, quem fos se
para o se gun do tur no, te ria o apo io e a so li da ri e da de
dos ou tros par ti dos. Ao in vés dis so, ele im pôs aos ou-
tros par ti dos a can di da tu ra do PSDB – ti nha que ser
do PSDB ou in di ca do pelo PSDB –, co bran do-lhes a
obri ga to ri e da de de apo i ar o seu can di da to. Nem mes-
mo a es co lha do can di da to do PSDB foi fe i ta aus cul -
tan do o PFL, o PMDB, o PPB ou co i sa que o va lha. Foi
uma es co lha ab so lu ta men te in ter na do PSDB. Por ca-
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u sa des se equí vo co do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que, é na tu ral que os ou tros par ti dos te nham can di da -
tu ra pró pria. Pen so que é mu i to di fí cil o PFL não ter
uma can di da tu ra pró pria – pode até não ser a Drª Ro-
se a na. É uma ques tão de per so na li da de, de au to ri da -
de, de afir ma ção. Con si de ro mes mo im pos sí vel o PFL
apo i ar a can di da tu ra do Dr. Ser ra, por que é di zer ”até
logo“ ao seu des ti no; é uma hu mi lha ção, que não
acre di to pos sa pas sar pela ca be ça do PFL.

O PMDB, ape sar dos seus di ri gen tes, tam bém
terá uma po si ção pró pria. O PMDB foi Go ver no, di-
zem os lí de res, logo não pode ba ter no Go ver no. O
PMDB foi Go ver no em par te, não fo mos da ali an ça
que ele geu o Pre si den te, não com pu se mos para ele-
gê-lo, nem ti ve mos can di da to pró prio. Der ro ta ram o
Ita mar, de po is o Re quião e não vo ta ram em nos so
can di da to. No Go ver no, ti ve mos uns dois mi nis tros,
mas que ro que me di gam qual foi o ato, a de ci são im-
por tan te, sig ni fi ca ti va, na his tó ria do Bra sil, nes ses
qua se oito anos, que o PMDB foi con sul ta do, de ci diu
ou pro pôs algo. Mes mo as sim, re co nhe ço que o
PMDB tem res pon sa bi li da de com o Go ver no com
quem, em tese, es te ve jun to. Mas não sig ni fi ca que te-
nha mos a obri ga ção de vo tar no can di da to do PSDB.
O nos so com pro mis so com o Pre si den te ter mi na ria
no fim do ano, no seu Go ver no, mas não tem ne nhum
ar ti go que diz que o apo io é in per pe tu am, por he ran -
ça he re di tá ria, a ele e a seus su ces so res. Isso não
exis te. 

Meus ami gos, o PMDB vive uma hora his tó ri -
ca, não te nho ne nhu ma dú vi da. Ape sar dos nos sos
ami gos, bons ami gos, como o Pre si den te do Par ti do, 
Mi chel Te mer, o gran de lí der Re nan Ca lhe i ros, que
foi me lhor como Lí der do Col lor – o De pu ta do Re-
nan Ca lhe i ros foi ex cep ci o nal men te bri lhan te como
Lí der do Col lor; de po is eles rom pe ram, por que o
Col lor não o apo i ou para go ver na dor, apo i ou a sua
es po sa, e hoje ele está no PMDB –, o Sr. Ge del, te-
nho a res pon sa bi li da de de di zer que o PMDB tem a
obri ga ção de mos trar a sua cara na te le vi são nes ta
pró xi ma cam pa nha. Este é o PMDB. Esse é o seu
pas sa do. E a sua pro pos ta para o fu tu ro, no cam po
so ci al, eco nô mi co, ins ti tu ci o nal, éti co, nós te mos a
obri ga ção de mos trar. Te mos esse com pro mis so. Eu
não te nho ne nhu ma dú vi da que o PMDB, com uma
can di da tu ra pró pria, de fen den do as suas idéi as e
seus com pro mis sos, po de rá ele ger o Pre si den te,
mas ele ger o Pre si den te é uma ques tão de cir cuns -
tân cia, po de rá até não o ele ger, mas se con so li da
como um gran de Par ti do, que vai jul gar os lí de res de
hoje. Caso con trá rio, os lí de res de hoje her da rão o
que so brar da qui lo que foi um gran de Par ti do. 

Re pre sen tan do as ba ses, a his tó ria e a vida do
PMDB es tou aqui para di zer que ele está vivo e co e -
ren te com a sua res pon sa bi li da de. Na con ven ção de
ju nho, ele dará a res pos ta àque les que o que rem en-
tre gar aos ad ver sá ri os.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si-
mon, o Sr. Car los Pa tro cí nio de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi-
son Lo bãp, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Chi co Sar to ri.

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, que ro
fa zer hoje um co mu ni ca do aqui no Con gres so Na ci -
o nal de uma epi de mia que atin ge a re gião do cone
sul do Esta do de Ron dô nia, que é a ci gar ri nha. Esti-
ve com o Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra es,
le van do um co mu ni ca do da Avi a gro, de Ron dô nia.
Essa pra ga atin ge vá ri os Mu ni cí pi os, como Vi lhe na,
Co lo ra do do Oes te, Ca bi xi, Ce re je i ras, Chu pin gua ia, 
Co rum bi a ra, Pi men ta Bu e no, Espi gão do Oes te e
Pi men te i ras do Oes te, e aca bou com as pas ta gens
para o gado e até com a plan ta ção de ar roz e mi lho.
Mu i tos di zem que ela está só ata can do o boi e o fa-
zen de i ro. Não é isso, não! O boi ata ca o fa zen de i ro,
mas o agri cul tor tam bém é ata ca do nas plan ta ções
de ar roz e de mi lho e na mesa, que fica sem a car-
ne, as sim como a mesa do bra si le i ro. Nada pode
exis tir me lhor do que essa mis tu ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de i xo re-
gis tra da, nos Ana is des ta Casa, essa so li ci ta ção do
povo da que la re gião por meio da Vi a gro, Asso ci a ção 
dos Agro pe cu a ris tas do Co ne sul de Ron dô nia. Acre-
di to mu i to em que o Mi nis tro da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to, Mar cos Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra es,
aten de rá a essa so li ci ta ção para que aque la re gião
seja aten di da no mal que a atin ge.

Agra de ço a opor tu ni da de de po der fa zer com
que o co ne sul do Esta do de Ron dô nia te nha a pa la -
vra, em de fe sa da que la re gião, no Con gres so Na ci o -
nal.

Era o que eu ti nha a di zer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CHICO SARTORI 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 (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, por vin te mi nu -
tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi cor res pon -
dên cia da OIT, Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba -
lho, e te nho sido pro cu ra do pe los sin di ca tos, fe de ra -
ções e até pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha -
do res para lhes con ce der au diên cia, a fim de dis cu tir -
mos e tro car mos idéi as a res pe i to do PLC nº
134/2001, que dá po der de ne go ci a ção para os sin di -
ca tos e pro pi cia a cri a ção de em pre gos. Tra ta-se da
fle xi bi li za ção da CLT, Con so li da ção das Leis do Tra-
ba lho.

O gran de ob je ti vo do pro je to, que dis põe so bre a
ne go ci a ção das con di ções de tra ba lho, é for ta le cer o
po der de ne go ci a ção por sin di ca tos, cri ar em pre gos
com car te i ra as si na da e man ter pos tos de tra ba lho.
Quer-se, com isso, cons tru ir um novo pa drão de re la -
ções de tra ba lho com base em prin cí pi os ado ta dos
em gran de par te dos pa í ses e con sa gra dos nas con-
ven ções da OIT, qual seja, a ên fa se na pro mo ção da
ne go ci a ção co le ti va.

Nes se pon to, sur ge a dú vi da: a ur gên cia ur gen -
tís si ma des te pro je to, que li be ra aos tra ba lha do res e
aos em pre ga do res as con di ções de se ne go ci ar, de
dis cu tir e de se vi a bi li zar ou não – isso que é im por -
tan te – os con tra tos de tra ba lho. 

O pro je to de lei, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, 
não está pro pon do a re ti ra da de uma úni ca vír gu la da
CLT. O que se está bus can do é ofe re cer a pos si bi li da -
de de li vre ne go ci a ção en tre os sin di ca tos dos pa-
trões e dos em pre ga dos, como eu dis se há pou co.

Abor do, aqui, um caso real: a par ti ci pa ção nos
lu cros ou nos re sul ta dos das em pre sas. 

Uma cen tral sin di cal ten tou es ta be le cer pe ri o di -
ci da de no pla no pro pos to para es ti mu lar a pro du ti vi -
da de de seus em pre ga dos, mas não con se guiu, por-
que a Lei nE 10.101/00 veda a dis tri bu i ção de va lo res
mais de duas ve zes no mes mo ano ci vil. 

Por tan to, esse é um caso real que está acon te -
cen do. É pre ci so aca bar com es sas pen den gas e dis-
pu tas ju di ci a is que tan to atra pa lham a ne go ci a ção en-
tre em pre ga do res e em pre ga dos. 

Acom pa nho a pro pos ta da Orga ni za ção Inter-
na ci o nal do Tra ba lho e faço eco ar tam bém a voz dos
em pre ga do res e dos em pre ga dos, para que re al men -
te essa dis cus são con ti nue no ní vel em que tem ocor-
ri do até ago ra, a fim de que re al men te pos sa mos en-
con trar uma so lu ção que aten da às duas par tes e que

per mi ta aos sin di ca tos e aos tra ba lha do res a con di -
ção de ne go ci ar suas ba ses, como ago ra re cen te -
men te ocor reu com a Volk swa gen.

Há um ou tro caso real: di ver sos sin di ca tos vêm
ne go ci an do com as em pre sas a du ra ção da hora de
tra ba lho no tur na por 60 mi nu tos. Embo ra a CLT es ta -
be le ça que a hora no tur na é de 52 mi nu tos e 30 se-
gun dos, es sas ne go ci a ções vêm sen do con tes ta das
na Jus ti ça do Tra ba lho –- no que se re fe re ao tra ba lho
no tur no. 

Com re la ção ao pra zo para re gis tro do con tra to
de tra ba lho, exis te um ou tro caso: um acor do co le ti vo
de tra ba lho de sin di ca tos de tra ba lha do res ru ra is
ajus ta ram com em pre sas do se tor ca na vi e i ro, no caso
da con tra ta ção de nú me ro ex pres si vo de tra ba lha do -
res, a di la ta ção do pra zo para re gis tro do con tra to de
tra ba lho na Car te i ra de Tra ba lho, re co nhe cen do a im-
pos si bi li da de de se cum prir o pra zo de 48 ho ras, fi xa -
dos tam bém na Con so li da ção das Leis do Tra ba lho –-
isso tam bém foi con tes ta do na Jus ti ça do Tra ba lho.
Uma em pre sa de se gu ran ça –- são ca sos re a is, Srs.
Se na do res –- fir mou um acor do co le ti vo com o Sin di -
ca to dos Empre ga dos, es ti pu lan do um re gi me de tra-
ba lho do tipo 12x36, ou seja, tra ba lha-se 12 ho ras e
fol ga-se 36 ho ras. O acor do vi sa va a ade quar a jor na -
da de tra ba lho às pe cu li a ri da des dos ser vi ços pres ta -
dos pela em pre sa. No en tan to, ape sar de as par tes
con tra tan tes es ta rem de acor do, foi con tes ta da a le-
ga li da de da que la jor na da. Ou seja, ocor re até si tu a -
ções em que uma em pre sa ou o pró prio ser vi ço pú bli -
co con tra ta um ser vi ço, faz um acor do en tre a em pre -
sa con tra tan te e a con tra ta da, e o tra ba lha dor con cor -
da com esse ro dí zio, com a for ma de tra ba lhar de
12x36. Che ga a pon to de a Jus ti ça do Tra ba lho não
ace i tar tam bém essa con di ção. 

O que está acon te cen do, na ver da de, é uma de-
ci são de cima para ba i xo. Impos si bi li ta in clu si ve os in-
te res sa dos de cri a rem no vos em pre gos, de vi a bi li za -
rem a con di ção de as em pre sas pa ga rem os seus im-
pos tos, o que ca u sa gran des pro ble mas para a eco-
no mia do País, para os Esta dos e até mes mo para os
Mu ni cí pi os. 

Par ce la men to de fé ri as – isso é um ou tro caso
real. Uma em pre sa do se tor me ta lúr gi co do ABC ajus-
tou com o sin di ca to da ca te go ria a con ces são de fé ri -
as em três pe río dos de dez dias, vi san do à pre ser va -
ção dos em pre gos. Hou ve tam bém con tes ta ção da
ne go ci a ção.

Um ou tro caso real: ban co de ho ras. Um sin di ca -
to pa tro nal na ci o nal do se tor au to mo bi lís ti co pro pôs a
ex ten são da vi gên cia do ban co de ho ras além do pra-
zo má xi mo le gal de 12 me ses. Argu men ta aque la en-
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ti da de que mu i tas em pre sas do ramo au to mo ti vo
apre sen tam ci clo sa zo nal pe cu li ar que su pe ra um
ano. Com isso, não po dem re cor rer ade qua da men te
ao ban co de ho ras, au men tan do o seu cus to, com pe -
ti ti vi da de e a ro ta ti vi da de de pes so al, de ri va da da ne-
ces si da de de fre qüen tes de mis sões e con tra ta ções.

Há um ou tro caso real: o for ne ci men to de con-
du ção para o tra ba lho.

Qu an do o lo cal de tra ba lho é de di fí cil aces so ou
não ser vi do por trans por te pú bli co re gu lar, e o em pre -
ga dor for ne ce con du ção, o tem po des pen di do en tre a
ida e o re tor no para o lo cal de tra ba lho é com pu ta do
na jor na da. 

Ora, se o fun ci o ná rio tra ba lha numa em pre sa
em que há di fi cul da de de lo co mo ção, de des lo ca men -
to en tre o lo cal de tra ba lho e a sua re si dên cia, se a
em pre sa for ne ce o trans por te e se isso es ti ver de
acor do com o tra ba lha dor, não exis te aqui ne nhum in-
dí cio de que um lado ou ou tro não ace i ta rá o acor do.
Bas ta que um lado não o ace i te para que a pro pos ta
seja in va li da da. É ló gi co, é jus to, é ób vio! Mas quan do
ocor re a di fi cul da de de lo co mo ção, tam bém é com pu -
ta do na jor na da de tra ba lho o tem po de des lo ca men to 
en tre a re si dên cia do tra ba lha dor ou o seu pon to de
en con tro até o lo cal do tra ba lho. 

Me di an te acor do co le ti vo, os sin di ca tos ru ra is e
os em pre ga do res vêm pa dro ni zan do, em uma hora, o
tem po a ser com pu ta do na jor na da, in de pen den te -
men te do efe ti va men te gas to no per cur so. Isso tam-
bém foi con tes ta do.

Acor da do en tre as par tes que se ria com pu ta da
uma hora para ser co lo ca do na jor na da de tra ba lho o
tem po de des lo ca men to en tre a mo ra dia do tra ba lha -
dor e o lo cal de tra ba lho, acor da do en tre am bas as
par tes, o em pre ga dor e o em pre ga do, as sim mes mo
foi con tes ta do o acor do.

Nos ter mos do pro je to, a ne go ci a ção, além de
res pe i tar os di re i tos tra ba lhis tas pre vis tos na Cons ti -
tu i ção, não po de rá con tra ri ar lei com ple men tar, a le-
gis la ção pre vi den ciá ria, tri bu tá ria e do FGTS, as leis
que ins ti tu í ram o Pro gra ma de Ali men ta ção do Tra ba -
lha dor (PAT) e o Vale-Trans por te, bem como as nor-
mas de se gu ran ça e sa ú de do tra ba lho.

Bus ca-se ex pe ri men tar, por um pe río do de dois
anos – esse é, na ver da de, o cer ne do pro je to –, um
mo de lo al ter na ti vo de re la ções de tra ba lho, dan do um
ma i or po der de ne go ci a ção aos sin di ca tos e uma ên-
fa se ma i or no con tra to co le ti vo de tra ba lho. Com a
pre o cu pa ção de ga ran tir que pe que nos sin di ca tos te-
nham ca pa ci da de de fa zer bons acor dos para sua ca-
te go ria, está pre vis to o as ses so ra men to pela Cen tral

Sin di cal, Con fe de ra ção ou até mes mo a Fe de ra ção a
que es te ja afi li a do. Com isso, fi cam os pe que nos sin-
di ca tos mais pro te gi dos e pre pa ra dos para de fen der
os in te res ses de seus as so ci a dos.

Con vém des ta car que a le gis la ção tra ba lhis ta já
pre vê que os con tra tos de tra ba lho pos sam ser re ne -
go ci a dos, po rém isso só pode ser fe i to a pos te ri o ri,
ou seja, de po is que o con tra to ex pi rar na Jus ti ça do
Tra ba lho. Se um tra ba lha dor en tra na Jus ti ça do Tra-
ba lho com uma ação con tra seu ex-pa trão, o pri me i ro
pas so do pro ces so é a Jun ta de Con ci li a ção e Jul ga -
men to cha mar as par tes para uma au diên cia de con-
ci li a ção. O pró prio nome, con ci li a ção, su ge re a pos si -
bi li da de de se ne go ci a rem os di re i tos. Nes sa pri me i ra
au diên cia, o juiz do tra ba lho anun cia a de man da do
tra ba lha dor e su ge re ao em pre ga dor que faça a ele
uma con tra-pro pos ta, para que um acor do pos sa ser
ob ti do nes sa ins tân cia. A ne go ci a ção con ti nua até
que as par tes che guem a um acor do ou até que o im-
pas se seja con si de ra do in su pe rá vel. Se che ga rem a
um acor do, o tra ba lha dor re ce be o acor da do no mo-
men to da au diên cia. Caso o re sul ta do seja um im pas -
se, o juiz en cer ra a ses são e, pos te ri or men te, emi te
uma sen ten ça.

A par tir des se di ag nós ti co, a pro pos ta des se
pro je to de lei tem como prin ci pa is ob je ti vos a va lo ri za -
ção da ne go ci a ção co le ti va, a cri a ção de con di ções
para o de sen vol vi men to de sin di ca tos for tes e or ga ni -
za dos, e a re du ção da ro ta ti vi da de e da in for ma li da de. 
Com es ses ob je ti vos em men te, a pro pos ta apre sen -
ta da au men ta o es pa ço de ne go ci a ção en tre sin di ca -
tos e em pre sas, ao per mi tir que a ne go ci a ção que
hoje se dá ape nas pela Jus ti ça de Tra ba lho, de po is
que o con tra to foi rom pi do, ocor ra tam bém na em pre -
sa, ao lon go da re la ção de tra ba lho, en tre os sin di ca -
tos e os tra ba lha do res. 

Essa re for ma da CLT, como eu a cha mo, na ver-
da de não vai acon te cer. A Orga ni za ção Inter na ci o nal
do Tra ba lho ma ni fes tou, de for ma bas tan te fir me, o
seu de se jo de tam bém par ti ci par das dis cus sões. Por
isso, esse pro je to deve ser vo ta do, mas deve tam bém
ser ou vi da a Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho.
Eu acho que essa pro pos ta é mu i to ra zoá vel e traz
mu i tos be ne fí ci os para os tra ba lha do res e em pre ga -
do res, por que a OIT faz, re al men te, o pa pel de ne go -
ci ar e aten der es sas de man das no que se re fe re às
con ven ções in ter na ci o na is. Assim, a OIT deve ter um
pa pel im por tan te nes sa dis cus são e, prin ci pal men te,
no as ses so ra men to da pos sí vel apro va ção des se
pro je to pelo Con gres so Na ci o nal.
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Den tro des sa re for ma, a mu dan ça, como diz
José Pas to re, be ne fi cia tra ba lha do res sem car te i ra
as si na da e não ame a ça os tra ba lha do res for ma is. 

O pro je to de lei em tela re vo ga al gum di re i to que
o tra ba lha dor já te nha tido em al gum mo men to? Não.
To dos os seus di re tos se rão man ti dos. O pro je to ape-
nas abre uma por ta para que o tra ba lha dor pos sa ne-
go ci ar vo lun ta ri a men te com seu em pre ga dor, jun ta -
men te com seu sin di ca to, o que na ver da de jul gar
van ta jo so.

O em pre ga dor não pode ale gar fal sas di fi cul da -
des para for çar a ne go ci a ção da qui lo que o tra ba lha -
dor não quer. Se fi zer isso, terá que se en ten der com o
sin di ca to e este, com os seus co le gas tam bém do sin-
di ca to.

Se o sin di ca to acer tar com o em pre ga dor o que
o tra ba lha dor não quer, para pra ti car esse tipo de tra i -
ção, eu di ria, terá que ob ter a con cor dân cia da ma i o -
ria dos co le gas e fun ci o ná ri os tra ba lha do res da que le
em pre ga dor. Por tan to, não há a mí ni ma con di ção de
ha ver esse tipo de pro ble ma.

Ci tei, no iní cio do meu pro nun ci a men to, o caso
da Volk swa gen, cu jos três mil tra ba lha do res que iam
per der o em pre go re sol ve ram ce der no que se re fe -
re ao sa lá rio, na tro ca com o em pre ga dor, e os três
mil em pre gos fo ram man ti dos. Foi um ga nho que,
hoje, só pode ser ob ti do ce den do-se al gu ma co i sa.
Mas lá es tão os três mil tra ba lha do res na fá bri ca da
Volk swa gen.

Com a nova lei, será pos sí vel man ter o sa lá rio e
ne go ci ar ou tros itens. Essa lei ser ve para a si tu a ção
em que o tra ba lha dor está en cur ra la do. Qu an do não
hou ver al ter na ti va, po de rá ar güir a fle xi bi li za ção e,
com cer te za, será aten di do.

Di zem que é me lhor uma re for ma sin di cal pri-
me i ro para que to dos os sin di ca tos pos sam fi car for-
tes. Se isso fos se ver da de, já te ria acon te ci do. Con ti -
nu a mos a aguar dar a re for ma po lí ti ca, a re for ma tri bu -
tá ria e, ago ra, tam bém a re for ma sin di cal. Não po de -
mos aguar dar tan to tem po para acom pa nhar as mu-
dan ças na tu ra is dos mer ca dos, da eco no mia, do nos-
so Mu ni cí pio, do nos so Esta do, do Bra sil, do Mer co -
sul, de uma eco no mia glo ba li za da em que se dis cu te
a par ti ci pa ção do País na Área de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas. To das es sas ques tões não po dem fi car re-
su mi das a uma dis cus são de ga bi ne te, com meia dú-
zia de pes so as. Por isso, afir mo que essa dis cus são
pode e deve con ti nu ar para que se ofe re çam re sul ta -
dos aos tra ba lha do res e em pre ga do res, ge ran do-se
mais ren da e em pre gos.

Este é o meu pro nun ci a men to, é a for ma de eu
me ma ni fes tar e di zer que es tou de bra ços aber tos,
aguar dan do a par ti ci pa ção des sas en ti da des, des sas 
ins ti tu i ções e de to dos os que que i ram fa zer par te
des sa dis cus são, a fim de que pos sa mos, re al men te,
apro var um pro je to que cor res pon da aos an se i os da
ma i o ria do povo bra si le i ro, dos tra ba lha do res, em pre -
ga do res e até mes mo do Po der Exe cu ti vo, já que a
quem vai di ri gir o País a par tir de 2003 in te res sam
mu i to os re cur sos ge ra dos pela nos sa eco no mia,
como os do Fun do de Ga ran tia e do INSS.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, Se na dor Pe dro Si-
mon, e mu i to me hon ra, nes ta ma nhã, po der me ma-
ni fes tar ten do V. Exª a pre si dir a ses são. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio,
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
su ces si va men te pe los Srs. Lind berg Cury e
Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, no bre Se na dor Pe dro Si mon, tive a opor-
tu ni da de de acom pa nhar seu pro nun ci a men to e sua
vi são his tó ri ca da po lí ti ca bra si le i ra. Sem pre com po-
si ções fir mes, ou sa das, co ra jo sas e com mu i ta ho-
nes ti da de, V. Exª diz o que todo bra si le i ro, todo ele i tor
de ve ria acom pa nhar e, na prá ti ca, exer cer. Re gis tro,
pela pri me i ra vez em pú bli co, o pa drão mo ral de V.
Exª.

V. Exª de ve ria man ter sua can di da tu ra à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca como uma ex pres são da ver da -
de, do po lí ti co com pe ten te e ho nes to, e da ad mi ra ção
que to dos lhe de di cam, in clu si ve os que es tão em ou-
tras alas, em ou tros Par ti dos, de fen den do po si ções fi-
lo só fi cas.

V. Exª é, na ver da de, um res pe i to ao pa drão po lí -
ti co do nos so País. Sin to-me hon ra do ao ver V. Exª na
pre si dên cia des ta Casa na ma nhã de hoje.

Sr. Pre si den te, on tem, par ti ci pei de um en con tro 
re gi o nal da Fe na bra ve – Fe de ra ção Na ci o nal da Dis-
tri bu i ção de Ve í cu los Au to mo to res, fe de ra ção de
gran de ex pres são por que re pre sen ta todo o se tor au-
to mo bi lís ti co de qua tro e até de duas ro das. Essa re u -
nião con tou com a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes da
Re gião Cen tro-Oes te, en vol ven do os Esta dos de
Mato Gros so, Mato Gros so do Sul, Go iás e Dis tri to
Fe de ral. 
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Na que la re u nião, ob ser va mos que os pro nun ci -
a men tos e o po si ci o na men to nes ta Casa em de fe sa
dos re ven de do res, ex-dis tri bu i do res Ford, têm sido
mar can tes, dan do uma de mons tra ção pal pá vel de
que o re ven de dor bra si le i ro não tem se gu ran ça ne-
nhu ma. Assi nam um con tra to de ade são, que já vem
im pres so de fá bri ca, e não se ace i ta dis cu tir qual quer
cláu su la des se con tra to, o qual não ofe re ce se gu ran -
ça e não for ne ce ao dis tri bu i dor a opor tu ni da de de
dis cu tir os seus di re i tos. A cláu su la é in tem pes ti va. No
mo men to em que não se ace i ta, bas ta exe cu tar o con-
tra to, por que ele dá ple na ga ran tia para que as mon-
ta do ras eli mi nem uma sé rie de re ven de do res.

O caso da Ford é drás ti co. Em todo o Bra sil, cer-
ca de 325 re ven de do res fo ram des cre den ci a dos. 

Será que to dos es ses re ven de do res es ta ri am
er ra dos, e essa mon ta do ra na ci o nal es ta ria no ca mi -
nho cer to? Essa é a dú vi da que de i xa mos para a aná-
li se de V. Exªs

Por ou tro lado, re pi to, in tem pes ti va men te,
toma-se uma de ci são e pro vo cam-se pre ju í zos. A
Ford, la men ta vel men te, aca bou com sua rede no Bra-
sil ten do em vis ta a sua in com pe tên cia e o seu po si ci -
o na men to em se afas tar do mer ca do bra si le i ro. Mas,
como não pode sair do mer ca do de uma hora para ou-
tra usa, en tão, os ri go res do con tra to. E sem dar sa tis -
fa ção à so ci e da de, é o que, la men ta vel men te, vem
ocor ren do.

Na ver da de, quan do se cri ou a Abe dif – Asso ci -
a ção Bra si le i ra dos ex-Dis tri bu i do res da Ford, es tá va -
mos en fren tan do um gi gan te. Era a luta de Davi con-
tra o gi gan te Go li as. E eles es tão al ta men te pre pa ra -
dos. Ao fa zer o re gis tro e pro vo car uma con ven ção
aqui em Bra sí lia, com a pre sen ça de qua se to dos os
ex-dis tri bu i do res no Bra sil, pro vo ca mos um al vo ro ço,
por que a di re to ria da Ford não es pe ra va que aque les
eli mi na dos re ven de do res fa li dos, em sua ma i o ria em
es ta do de pres si vo, sem mo ral, sem per so na li da de,
pu des sem se le van tar, como se res sur gis sem das
cin zas, e, evi den te men te, for mar uma as so ci a ção que
pu des se res ta u rar os seus di re i tos, já que o Cade não
os de fen de. 

Por tan to, em uma as sem bléia co le ti va, com a
pre sen ça de to dos os re ven de do res, foi en tre gue ao
Cade um ma ni fes to da ca te go ria, pro van do que eles
es ta vam al ta men te sa cri fi ca dos e pre ju di ca dos. O
pro ces so tra mi tou por lon gos cin co anos para só en-
tão o Cade dar um po si ci o na men to que, na ver da de,
não re fle tia a re a li da de, e o pro ces so foi ar qui va do. 

Essa ca te go ria está sem re pre sen tan te. Essa
ca te go ria não tem como en fren tar uma mul ti na ci o nal.

Ve jam V. Exªs: quan do se ins ta lou o con gres so
dos ex-dis tri bu i do res da Ford, nes te País, fo ram con-
vo ca dos os ma i o res ad vo ga dos de mar cas e pa ten tes 
para eli mi nar a ex pres são ”Ford“. Eles têm cer ca de
cin qüen ta e qua tro ad vo ga dos es pe ci a li za dos nes sa
área; vi e ram em um jato es pe ci al para Bra sí lia e pro-
cu ra ram os De sem bar ga do res para eli mi nar a ex-
pres são ”Ford“ do nome das dis tri bu i do ras. Isso tem
um sig ni fi ca do mu i to gran de, por que des per so na li za -
ria a ca te go ria que fi ca ria sem iden ti da de. Ex-dis tri bu -
i do res de quê? Da GM? Do sin di ca to? E eles mes-
mos, aqui em Bra sí lia, com um com ple xo ad vo ca tí cio,
fo ram até os Tri bu na is, en tran do cer ca de quin ze ad-
vo ga dos, para pres si o nar a nos sa Jus ti ça.

Gra ças a Deus, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se-
na do res, ain da te mos Jus ti ça nes te País! Ape nas um
ad vo ga do en fren tou os cin qüen ta e qua tro que es ta -
vam ali para eli mi nar a ex pres são ”Ford“ da Abe dif,
como se ti vés se mos usan do a mar ca Ford para co-
mer ci a li zar. Não! E dis se com mu i ta pro pri e da de e
mu i ta sa piên cia um dos De sem bar ga do res: ”Quer di-
zer que se eu sair hoje do Tri bu nal e fi zer par te de
uma as so ci a ção qual quer, ela não po de ria ser cha-
ma da de as so ci a ção dos ex-ju í zes do Tri bu nal de Jus-
ti ça do Dis tri to Fe de ral? Ou as so ci a ção dos ex-fun ci o -
ná ri os da No va cap? Ou as so ci a ção dos ex-se gu ran -
ças do Se na do Fe de ral? Quer di zer que as ex pres -
sões ”Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral“, ”No va -
cap“ e ”Se na do Fe de ral“ não po de ri am ser uti li za das!
E as sim, caiu por ter ra essa tese.

No en tan to, não é fá cil lu tar con tra uma mul ti na -
ci o nal. Eles têm mais de 550 ad vo ga dos. Só para dis-
cu tir as ca u sas tra ba lhis tas são cer ca de 400; exis tem 
mais de três mil ações na Jus ti ça im pe tra das por fun-
ci o ná ri os que não sen ti ram aten di das as suas re i vin -
di ca ções sa la ri a is. Exis tem cer ca de cen to e tan tos
ad vo ga dos só para cu i dar dos con tra tos que es tão na
Jus ti ça. Por tan to, tra ta-se de uma luta de si gual. 

Qu an do fun da mos a Abe dif, a im pren sa nos
apo i ou, ve i cu lan do ma té ria por este Bra sil afo ra du-
ran te toda a se ma na. 

O qua dro mu dou, Sr. Pre si den te. Ele hoje não
exis te mais. Foi subs ti tu í do pela co mer ci a li za ção. Tro-
ca ram in for ma ções da Abe dif pela par te co mer ci al.
Os jor na is do Bra sil, hoje, com ra rís si mas ex ce ções,
man têm qual quer tipo de no tí cia di an te de de nún ci as.
E nós só te mos uma al ter na ti va: a tri bu na do Se na do
Fe de ral – a úni ca voz que te mos hoje no Bra sil. Te-
mos, tam bém, al guns jor na is sé ri os, que não de pen -
dem do po der da co mer ci a li za ção de uma Ford di an te 
des sa opo si ção mas sa cra do ra em cima de ex-re ven -
de do res, os me lho res es co lhi dos em cada ci da de por
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um pro ces so de se le ção e, de po is, mas sa cra dos pela
for ça de uma mul ti na ci o nal que quer sair do País e
não quer in de ni zar essa rede. O pre ju í zo é mu i to
gran de e a im pren sa não o no ti cia. Então, Sr. Pre si -
den te, a úni ca voz, ou uma das úni cas vo zes que ain-
da te mos li vre é a do Se na do – re pi to. Por este ca nal
so mos ou vi dos por todo o Bra sil. E hoje, pela TV Se-
na do, man do um re ca do para to dos os re ven de do res
e ex-dis tri bu i do res da Ford, que são cer ca de 325: Va-
mos le van tar a ca be ça! Va mos lu tar com per se ve ran -
ça! Ain da te mos jus ti ça nes te País! Aqui te mos ju í zes
al ta men te ca pa ci da des que en fren tam o po de rio de
uma mul ti na ci o nal ao di ze rem: “Vo cês es tão com a ra-
zão”. S. Exªs des pa cham com toda a se gu ran ça,
numa po si ção de ape nas dar con ti nu i da de aos tra ba -
lhos de uma Asso ci a ção Bra si le i ra dos ex-Dis tri bu i do -
res da Ford.

Sr. Pre si den te, sa be mos que é uma luta ár dua,
ter rí vel e mas sa cran te, mas es ta mos al can çan do
esse es pa ço. 

Nes sa re u nião re a li za da on tem, aqui, em Bra sí -
lia – da Re gião Cen tro Oes te – ti ve mos um po si ci o na -
men to se gu ro em pre ser var os di re i tos e mu dar os
con tra tos des sas em pre sas mul ti na ci o na is exis ten tes 
no Bra sil. Tem pos atrás ve ri fi ca mos tam bém que não
era ape nas a Ford. A Ambev tam bém exer cia esse
mes mo po de rio eco nô mi co em cima de dis tri bu i do res. 
Fa zem um con gra ça men to en tre as três mar cas prin-
ci pa is de cer ve ja no País e co me çam aí a mas sa crar
a rede, que in ves tiu, acre di tou, abriu de pó si tos, com-
prou ve í cu los, tre i nou ven de do res para al can çar to-
dos os pon tos des te País tão gran de, tão con ti nen tal.
Estão subs ti tu in do os dis tri bu i do res por ven das em
hi per mer ca dos, co lo can do a cer ve ja por pre ço me nor
do que aque le que os dis tri bu i do res for ne cem. E ago-
ra, por in crí vel que pa re ça, en tram na Inter net, vão
ven der cer ve ja pela Inter net, e ti ve mos um po si ci o na -
men to im pe din do que jor na le i ros re ce bes sem tam-
bém. Da qui a al guns dias, a cer ve ja es ta ria sen do
ven di da em far má ci as, em qual quer lo cal, me nos por
meio de uma rede que in ves tiu, que acre di tou, que foi
cha ma da. Esse caso tam bém está ca mi nhan do. 

Hoje há essa de nún cia no Con se lho de De fe sa
Eco nô mi ca. O Cade está abra çan do com mais in te -
res se esse po de rio eco nô mi co por par te da Ambev.

Re cen te men te, tam bém hou ve o caso da Mac-
Do nald’s, que teve uma re per cus são mun di al, prin ci -
pal men te nos Esta dos Uni dos. Fe liz men te, re ce be -
mos a di re to ria da que la em pre sa, que está in te res -
sa da em re es tru tu rar, em ad mi nis trar um novo acer-
to com a rede, pro cu ran do mu dar es ses con tra tos.

Te rei a hon ra de pre si dir essa re u nião e es pe ro que
dê tudo cer to, que as em pre sas bra si le i ras não se-
jam as sim mas sa cra das por em pre sas in ter na ci o na -
is. Não sou con tra, em mo men to al gum, a aber tu ra
de fran qui as, as mon ta do ras. Pen so que de ve mos
de fen der as em pre sas na ci o na is, que de vem ter o
di re i to de fa lar, de dis cu tir e de se rem ou vi das e não
sim ples men te se rem es cra vas de um con tra to de
ade são uni la te ral e le o nís ti co.

Sr. Pre si den te, eram es sas as co lo ca ções que
gos ta ria de fa zer. No dia 26, te nho a es pe ran ça de
que o nos so pro nun ci a men to fe i to no Se na do e a
con vo ca ção da Ford para uma au diên cia pú bli ca
para jus ti fi car o seu com por ta men to fa çam com que
as so lu ções apa re çam, como está acon te cen do com
o caso do Mac Do nald’s, cuja di re to ria quer re co nhe -
cer a fa lha e dar opor tu ni da de aos ex-dis tri bu i do res. 

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

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Lind berg Cury.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2002

Alte ra a alí nea b, do in ci so I do art.
159 da Cons ti tu i ção.

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 A alí nea b, do in ci so I do art. 159 da Cons-
ti tu i ção pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 159 ................................................
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im-

pos tos so bre ren da e pro ven tos de qual quer 
na tu re za e so bre pro du tos in dus tri a li za dos,
cin qüen ta e sete e meio por cen to na se-
guin te for ma:

a) ..........................................................
b) trin ta e três por cen to ao Fun do de

Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;
......................................................”(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.
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Jus ti fi ca ção

Na par ti lha de com pe tên ci as tri bu tá ri as, efe tu a -
da pela Cons ti tu i ção de 1988, a par te do “leão” cou be, 
como de há bi to, à União (prin ci pal men te) e aos es ta -
dos.

À com pe tên cia fe de ral e es ta du al fo ram atri bu í -
dos os im pos tos de ma i or pro du ti vi da de ar re ca da tó -
ria, de mais fá cil fis ca li za ção e de me nor vi si bi li da de
para os con tri bu in tes, pois o seu va lor está em bu ti do
no pre ço dos bens e ser vi ços, como é o caso do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI – e do
Impos to so bre Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e so bre Pres ta ções de Ser vi ços de
Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu -
ni ca ção – ICMS.

Aos Mu ni cí pi os res ta ram o Impos to so bre Pro-
pri e da de Pre di al e Ter ri to ri al Urba na – IPTU, o Impos-
to so bre Trans mis são Inter Vi vos, a Qu al quer Tí tu lo,
por Ato One ro so, de Bens Imó ve is – ITBI – e o Impos-
to so bre Ser vi ços de Qu al quer Na tu re za – ISS.

São im pos tos de es cas sa ren ta bi li da de ar re ca -
da tó ria e de ad mi nis tra ção com ple xa. O IPTU, como o
ITBI, in ci de de for ma di re ta; por isso o seu ônus, so-
bre tu do se uti li za das alí quo tas pro gres si vas, des per -
ta for te re a ção dos pro pri e tá ri os de imó ve is, quan do
ne les re si den tes, e dos in qui li nos aos qua is é re pas -
sa do. O ISS é co bra do de for ma efi ci en te por pe que no 
nú me ro de mu ni cí pi os (não che ga a cem), uma vez
que os de ma is não dis põem de base eco nô mi ca nem
ad mi nis tra ção fis cal para tan to.

Em ra zão dis so, o so ma tó rio das re ce i tas ob ti -
das, anu al men te, pe los mu ni cí pi os com os tri bu tos de
sua com pe tên cia cor res pon de ape nas a 5,6% da ar-
re ca da ção tri bu tá ria to tal (União, Esta dos, Dis tri to Fe-
de ral e Mu ni cí pi os), o que é ir ri só rio se com pa ra do
com os per cen tu a is de ou tros pa í ses: Ja pão, 37,7%;
Su é cia, 35,2%; Di na mar ca, 30,3%; No ru e ga, 24,5%;
Po lô nia, 22,2%; Esta dos Uni dos da Amé ri ca, 16,3%;
Fran ça, 12,2%; Ale ma nha, 11%; Bo lí via, 10,9%; Ca-
na dá, 10,8%, etc.

Se adi ci o nar mos à re ce i ta pró pria dos mu ni cí pi -
os o va lor das trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is, a par ti ci -
pa ção re la ti va de les na ar re ca da ção tri bu tá ria glo bal
as cen de para 12,9%, o que ain da é mu i to pou co.

Ou tro fa tor de de se qui lí brio fi nan ce i ro, de cor -
ren te da Cons ti tu i ção de 1988, é a trans fe rên cia, para
os mu ni cí pi os, de ser vi ços de com pe tên cia fe de ral ou
es ta du al, sem a con tra par ti da dos re cur sos ne ces sá -
ri os a sua exe cu ção. Pes qui sa re a li za da pelo Insti tu to
Bra si le i ro de Admi nis tra ção Mu ni ci pal – IBAM – re ve -

la que a des pe sa dos mu ni cí pi os com es ses ser vi ços
é de, apro xi ma da men te, R$3 bi lhões anu a is.

Com o ob je ti vo de cor ri gir tais dis tor ções, e re-
co nhe cen do que a enor me he te ro ge ne i da de eco nô -
mi ca dos mu ni cí pi os bra si le i ros não per mi te re sol -
vê-las me di an te a ma xi mi za ção de sua com pe tên cia
tri bu tá ria pri va ti va, pro po mos a ele va ção de 22,5%
para 33% do per cen tu al da re ce i ta do Impos to de
Ren da e Pro ven tos de Qu al quer Na tu re za e do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos, des ti na do
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2002. –
Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Ro meu Tuma –
Ge ral do Althofff – Ma ria do Car mo Alves – Be ní cio 
Sam pa io – Ju vên cio da Fon se ca – Ma u ro Mi ran da
– Tião Vi an na – Ro me ro Jucá – Ber nar do Ca bral –
Lind berg Cury – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Sér-
gio Ma cha do – Alva ro Dias – Na bor Jú ni or – Ro-
bin son Vi a na – Gil ber to Mes tri nho – Ma ri na Sil va –
He lo í sa He le na – Gil vam Bor ges – La u ro Cam pos
– Pa u lo Sou to – Emí lia Fer nan des – Arlin do Por to
– Anto nio Car los Va la da res – Ge ra do Cân di do –
Ge ral do Melo (apo i a men to).

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so-

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a)vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos 
por cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu-
ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em
pro gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du -
ti vo das Re giões Nor te, Nor des te e Cen-
tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com os
pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can -
do as se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a
me ta de dos re cur sos des ti na dos à re gião,
na for ma que a lei es ta be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so-
bre pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao
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va lor das res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in-
dus tri a li za dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe-
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter-
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon-
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu-
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re-
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – 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 (Pe dro Si mon) – Os Srs.
Se na do res Edi son Lo bão, Ma u ro Mi ran da, Ade mir
Andra de e Anto nio Car los Va la da res en vi a ram dis cur -
sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis-
pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, há re a li za ções, pelo
Bra sil afo ra, da ma i or im por tân cia so ci al cujo tra ba lho
não raro é des co nhe ci do da opi nião pú bli ca. Mu i tas
pro gra ma ções, ge ral men te de sen vol vi das qua se que
ano ni ma men te, têm im por tân cia fun da men tal na vida
de mi lhões de bra si le i ros es pa lha dos pelo nos so
imen so ter ri tó rio e vêm su prir, em mu i tos ca sos, as
de fi ciên ci as do Esta do, que não tem con di ções – e às
ve zes não tem tam bém com pe tên cia ge ren ci al – de
aten der a de man das ele men ta res das po pu la ções
mais ca ren tes.

A ade são cres cen te de vo lun tá ri os às ca u sas
no bres, es pe ci al men te aque las que se pro põem a so-
cor rer a po bre za, é um mo ti vo de or gu lho para o Bra sil 
hu ma ni tá rio. As obras so ci a is das igre jas de vá ri os
cre dos, que al can çam os mais afas ta dos rin cões de

nos so País, são ou tro exem plo do es pí ri to de so li da ri -
e da de tão pe cu li ar à nos sa gen te.

Tais mo vi men tos de vem ser enal te ci dos es pe ci -
al men te por nós, re pre sen tan tes do povo, que tes te -
mu nha mos, nas nos sas ati vi da des po lí ti cas, a atu a ção 
hu ma ni tá ria e so ci al de tan tos dos nos sos pa trí ci os.

Enti da des como os ser vi ços so ci a is do Sesc e
do Se nai, além das inú me ras ini ci a ti vas de em pre sas
e em pre ga do res em todo o País, de sen vol vem ex cep -
ci o na is ati vi da des no es for ço para a me lho ria da qua-
li da de de vida dos bra si le i ros.

Des ta tri bu na, por mais de uma vez já res sal tei
tais con tri bu i ções de na tu re za so ci al.

Hoje, que ro me re fe rir, em bo ra par ci al men te, ao
que em pre en de, em meu Esta do, o Ser vi ço Na ci o nal
de Apren di za gem Indus tri al (Se nai). A en ti da de – que
co me mo ra, nes te 2002, o seu 60º (se xa gé si mo) ani-
ver sá rio – tem tido uma for te atu a ção vol ta da para o
mer ca do de tra ba lho, atra vés de con vê ni os fir ma dos 
com o se tor em pre sa ri al e com o Go ver no do Esta do.
Des sas ini ci a ti vas, re sul tou, no ano pas sa do, um au-
men to de 93,56% nas ma trí cu las aber tas por esse or-
ga nis mo para vá ri os dos seus cur sos. 

No Ma ra nhão, fo ram 20.044 pes so as ma tri cu la -
das em 115 cur sos pro fis si o na li zan tes. Para 2002, a
meta é qua li fi car 30 mil pro fis si o na is. Nes sas seis dé-
ca das, 33 mi lhões de pes so as fo ram ca pa ci ta das
para o mer ca do de tra ba lho em todo o Bra sil. No Ma-
ra nhão, a ins ti tu i ção atua des de 1953, pe río do em
que já ma tri cu lou 180.638 tra ba lha do res. No ano pas-
sa do fo ram 19.294 pro fis si o na is pre pa ra dos para o
mer ca do no meu Esta do. 

Atu al men te – re fe rin do-me sem pre ao Ma ra -
nhão –, o Se nai aten de ao se tor in dus tri al em 14 áre-
as dis tin tas. Em 2001, en tre as áre as com ma i or nú-
me ro de ma trí cu las fi gu ram ele tri ci da de, in for má ti ca,
cons tru ção ci vil, trans por te e ves tuá rio. No se tor de en-
si no de ele tri ci da de, fo ram ma tri cu la das 3.702 pes so -
as e a cons tru ção ci vil es pe ci a li zou 2.948 pro fis si o na is. 
O au men to da de man da é re sul ta do de con vê ni os as-
si na dos, como o que foi fir ma do com a Ge rên cia de
De sen vol vi men to So ci al (GDS). Por meio do Pro gra -
ma Esta du al de Qu a li fi ca ção Pro fis si o nal (PEQ) fo-
ram pre pa ra dos para o mer ca do 9.911 pro fis si o na is.

Se gun do no ti ci ou a im pren sa do meu Esta do,
para o sub ge ren te do Tra ba lho da GDS, José Ri car do
Ra po so Mo re i ra, ”o de sem pe nho do Se nai tem sido
mu i to po si ti vo, aten den do aos nos sos ob je ti vos com
qua li da de, pres te za e a com pe tên cia dos téc ni cos
que es tão à fren te do pro ces so“. As pa la vras do Ge-
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ren te re fle tem com fi de li da de a vi ta li da de do Se nai no
Ma ra nhão.

Já os con vê ni os com a Com pa nhia Vale do Rio
Doce, Con sór cio de Alu mí nio do Ma ra nhão e Te le mar
de mons tram que são cada vez ma i o res o in ves ti men -
to e a pre o cu pa ção das em pre sas em, cons tan te men -
te, qua li fi car e aper fe i ço ar seus re cur sos hu ma nos.
Atra vés do Se nai, a mão-de-obra é ca pa ci ta da para
aten der à de man da des se mer ca do com pe ti ti vo. São
for ma das pes so as que re al men te irão aten der as
nos sas ne ces si da des, diz a ana lis ta de Re cur sos Hu-
ma nos da Te le mar, Ma ri lú cia Ba si leo Ban de i ra, em
ma té ria pu bli ca da no jor nal ‘O Esta do do Ma ra nhão’,
edi ção de 17 de fe ve re i ro des te ano.

Toda pro du ção vem sen do re a li za da pe las seis
uni da des ope ra ci o na is do Se nai, lo ca li za das em São
Luís, Aça i lân dia, Ba ca bal, Ca xi as e Impe ra triz. Já
com o ob je ti vo de aten der a ou tros mu ni cí pi os, foi im-
plan ta do o Pro gra ma de Ações Mó ve is (PAM).

O PAM vem mu dan do po si ti va men te a re a li da de 
de vá ri os mu ni cí pi os do Ma ra nhão. Já fo ram be ne fi ci -
a das trin ta e duas ci da des ma ra nhen ses, com 3.497
pes so as ca pa ci ta das. O mé to do mo der no de en si no
abri gou cur sos prin ci pal men te nas áre as de cons tru -
ção ci vil, con fec ção, ali men tos, in for má ti ca e ele trô ni -
ca, le van do ca pa ci ta ção pro fis si o nal a re giões de sas -
sis ti das.

No ano pas sa do, aten den do ao mer ca do em ex-
pan são no Esta do, fo ram im plan ta dos cur sos na área
de te le co mu ni ca ções, como ope ra dor de ser vi ço a cli-
en tes, ope ra dor de re des, co mu ni ca ção óti ca, co mu -
ni ca ção di gi tal, etc. Um cen tro de tre i na men to mon ta -
do no Ti bi ri, com equi pa men tos e la bo ra tó ri os, ga ran -
te a qua li fi ca ção e a cer ti fi ca ção de pro fis si o na is na
área. No se tor  au to mo ti vo, foi fir ma da par ce ria com a
Volk swa gem, que doou equi pa men tos e com po nen -
tes me câ ni cos. O di re tor Re gi o nal do Se nai-MA, Eli to
Hora Fon tes Me ne zes, re ve lou que se in ten si fi ca rá
este ano a atu a ção em am bi en tes tec no ló gi cos. Será
dis po ni bi li za do, uti li zan do a ca pa ci da de ins ta la da do
Se nai no Ma ra nhão e fora do Esta do, o que há de
mais mo der no em ter mos de tec no lo gia e pro gra mas
de ges tão que ve nham aten der às ne ces si da des da
in dús tria lo cal. Para este ano, além dos cur sos já re a li -
za dos, está pre vis ta a im plan ta ção do Nú cleo de
Cons tru ção Ci vil, que for ne ce rá tre i na men to e as ses -
so ria a toda ca de ia pro du ti va da cons tru ção. O nú cleo
tem a co o pe ra ção de mul ti na ci o na is como a Qu art zo -
lit – ar ga mas sa in dus tri a li za da, e a Kna uf – lí der eu ro -
peu em ges so acar to na do. Entre as no vas ações, foi
im plan ta da no Se nai, uni da de do Mon te Cas te lo, a
Aca de mia Lo cal Cis co, lí der mun di al em tec no lo gia

de re des. Com o Pro gra ma Cis co Net wor king Aca-
demy, o pro fis si o nal apren de a pro je tar, im ple men tar
e ge ren ci ar re des.

Por meio do Cen tro de Tec no lo gia do
Gás-Ctgás, par ce ria da Con fe de ra ção Na ci o nal da
Indús tria/Pe tro bras – Gas pe tro/Se nai na ci o nal, do
Rio Gran de do Nor te, a di re to ria re gi o nal do Ma ra -
nhão de ve rá im plan tar em uma de suas uni da des um
nú cleo de tre i na men to e as sis tên cia para a im ple -
men ta ção e uso do gás na tu ral. A ini ci a ti va vem atu ar
em con so nân cia com o Go ver no do Esta do e com os
di ver sos em pre en di men tos que de ve rão sur gir li ga -
dos ao se tor.

Cri a dos para aten der às ne ces si da des ime di a -
tas do se tor pro du ti vo, os Pro je tos Estra té gi cos do
Se nai vêm pro pi ci an do às em pre sas par ti ci pan tes a
ca pa ci ta ção pro fis si o nal de alto ní vel, as ses so ria téc-
ni ca e tec no ló gi ca para me lho ri as no seu pro ces so de
pro du ção e in for ma ção tec no ló gi ca so bre no vos pro-
ces sos in dus tri a is ou tec no lo gi as. Entre os pro je tos
des ta cam-se o Com pe tir, Agro in dús tria, Meio Ambi-
en te e o Se tor Si de rúr gi co. No Pro je to Agro in dús tria,
vem sen do dis se mi na do e im plan ta do, nas in dús tri as
de ali men tos lo ca is, o Pro gra ma APPCC – Aná li se de
Pe ri gos e Pon tos Crí ti cos de Con tro le, de sen vol vi do
pela CNI e o Se brae. 

Os pro je tos trou xe ram para o Ma ra nhão o Pro-
gra ma Esta du al de Qu a li da de e Pro du ti vi da de na Ha-
bi ta ção, im por tan te para a cre di bi li da de das em pre -
sas. De zes se is de las já pas sa ram por uma au di to ria
in ter na, e doze ob ti ve ram a pri me i ra cer ti fi ca ção, ní vel 
D, con ce di da pela União Cer ti fi ca do ra. O tre i na men to, 
con sul to ria e au di to ri as são vi a bi li za dos pelo Se nai,
por in ter mé dio do Cen tro de Tec no lo gia de Edi fi ca -
ções de São Pa u lo. As ações com põem acor do se to ri -
al en tre o Sin di ca to das Indús tri as de Cons tru ção Ci vil 
(Sin dus con) e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. 

Na ver da de, não pre ci sam ser res sal ta dos os
mé ri tos de ins ti tu i ções como o Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem Indus tri al, uma or ga ni za ção que tem
pres ta do re le van te co la bo ra ção na for ma ção de
mão-de-obra qua li fi ca da.

É jus to e opor tu no, por tan to, que suas ini ci a ti vas 
se jam res sal ta das nes ta Casa do Le gis la ti vo e cons-
tem de nos sos Ana is, no ta da men te quan do o Se nai
com ple ta o seu se xa gé si mo se gun do ano de cri a ção.

Que essa, e ou tras ins ti tu i ções, dêem per ma -
nen te con ti nu i da de aos seus pa trió ti cos pro pó si tos de
ofe re cer ao País a co la bo ra ção que têm ofe re ci do no
cam po da sua atu a ção so ci al.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho o gra to pra-
zer de in for mar aos no bres par la men ta res que uma
par ce la sig ni fi ca ti va de ju ven tu de de Go iás vem dan-
do cla ros si na is de ama du re ci men to ao par ti ci par de
se mi ná ri os de for ma ção po lí ti ca pro mo vi dos pelo
meu par ti do, o PMDB. A pro pó si to, ha ve rá nes te sá-
ba do (16/03) a ter ce i ra edi ção des ses en con tros no
mu ni cí pio de Mor ri nhos, si tu a do na re gião sul do
Esta do, com a par ti ci pa ção de cen te nas de jo vens de
mais 20 ci da des.

Como um dos ide a li za do res do se mi ná rio de for-
ma ção po lí ti ca, sin to-me ex tre ma men te emo ci o na do
por es tar com pro van do o fas cí nio que o de ba te fran co 
e aber to pode pro por ci o nar à ca be ça da nos sa ju ven -
tu de. Nas dis cus sões não se bus ca um con sen so, um
pon to co mum so bre os te mas apre sen ta dos. Fala-se
de tudo: da for ça do pro pó si to, do mar ke ting, da his tó -
ria e da atu al con jun tu ra po lí ti co-fi nan ce i ra. O im por -
tan te é fa zer com que o jo vem pen se e ana li se a vida
pú bli ca sem pre con ce i tos, des mis ti fi can do te ses ne-
ga ti vis tas de que ”to dos os po lí ti cos são igua is, pen-
sam ape nas em si pró pri os“.

Não é por aca so que ain da con si go emo ci o -
nar-me com en con tros des sa na tu re za. Afi nal, des de
a dé ca da de 80, quan do ini ci a va o pri me i ro man da to
na Câ ma ra dos De pu ta dos, ve nho lu tan do para que
mi lha res de jo vens go i a nos te nham cada vez mais
aces so a um en si no de qua li da de e tam bém a ca na is
de in for ma ção que pro mo vam a in te gra ção en tre os
ci da dãos. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, or gu -
lho-me por ter sido o res pon sá vel di re to pela cri a ção
de de ze nas de fa cul da des nos mu ni cí pi os do in te ri or
do meu Esta do, en tre as qua is pos so ci tar as uni da -
des de Itum bi a ra, For mo sa, Ipo rá, Ani cuns, Go i a tu ba, 
Go i a né sia, Qu i ri nó po lis, Ita pu ran ga, Mi ne i ros, Mor ri -
nhos, Po ran ga tu, Ru bi a ta ba, Cal das No vas, Ce res,
Rio Ver de e Ja ra guá.

Não foi uma ta re fa fá cil, pos so as se gu rar! Uma
vez ob ti da a au to ri za ção para o fun ci o na men to des-
sas fa cul da des, não ha via des can so en quan to não
fos se vi a bi li za do o re co nhe ci men to dos cur sos e, con-
se qüen te men te, a ob ten ção de re cur sos para a aqui-
si ção de equi pa men tos a se rem uti li za dos pe los es tu -
dan tes.

Os be ne fí ci os não pa ram por aí. Em pra ti ca men -
te 15 anos de Con gres so Na ci o nal – dois man da tos
de de pu ta do fe de ral e ou tro man da to que pro cu ro
hon rar nes ta Casa – vi a bi li zei re cur sos para re for ma e
cons tru ção de mais de 100 es co las de en si no fun da -
men tal, além da par ti ci pa ção efe ti va na im plan ta ção

do cam pus da Uni ver si da de Fe de ral de Go iás nos
mu ni cí pi os de Ri al ma, Ca ta lão, Ja taí e Ci da de de Go-
iás.

Ver bas sig ni fi ca ti vas tam bém fo ram li be ra das
para aqui si ção de de ze nas de ve í cu los des ti na dos ao
trans por te es co lar, ins tru men tos para ban das mu si -
ca is e li vros para bi bli o te cas. E como ação mais re-
cen te, ve nho em pe nhan do-me na apro va ção de pro-
ces sos para fun ci o na men to de rá di os co mu ni tá ri as
jun to ao Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, uma exi gên cia 
dos mo ra do res dos pe que nos mu ni cí pi os, prin ci pal -
men te de seus jo vens, que mos tram-se an si o sos por
mais in for ma ção, la zer e en tre te ni men to. Dos 109
pro ces sos di re ta men te li ga dos ao Esta do de Go iás,
41 en con tram-se no Con gres so Na ci o nal e 11 já fo-
ram apro va dos.

Cito mi nu ci o sa men te es sas re a li za ções, Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, para afir mar, com
co nhe ci men to de ca u sa, que os jo vens ne ces si tam é
de aten ção, é do en si no qua li fi ca do e re al men te pre-
pa ra tó rio, é do de ba te fran co e aber to. Qu an to mais
be ne fí ci os pu der mos pro por ci o nar à ju ven tu de, mais
po de re mos es pe rar por sua con tri bu i ção para a so ci -
e da de como um todo.

Exa ta men te por acre di tar e apos tar to das as fi-
chas nes sa re tri bu i ção da ju ven tu de ao que lhe for
ofe re ci do como apren di za do de vida é que con ti nu a -
rei dan do ên fa se aos se mi ná ri os de for ma ção po lí ti ca. 
De nada adi an ta ofe re cer mos as me lho res con di ções
de en si no aos nos sos alu nos, do tan do suas es co las
do que há de mais mo der no em edu ca ção, se não
des per tar mos em seus co ra ções o sen ti men to de res-
pon sa bi li da de para com o fu tu ro des sa imen sa Na-
ção. Afi nal, em al guns anos mu i tos des ses jo vens e
ado les cen tes se rão os nos sos re pre sen tan tes no
Con gres so Na ci o nal. Qu an to mais pre pa ra dos es ti ve -
rem, me lhor para o País!

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, na pro pa gan da ofi ci al, 
após sete anos do go ver no Almir Ga bri el, o Pará ”é
um lu gar me lhor para mo rar“, en tre ou tros mo ti vos,
pela se gu ran ça pú bli ca.  O ci da dão do  Pará, que não
tem mais paz para an dar de ôni bus, nem de bar co,
nem nas ruas, nem no seu car ro, nem para uti li zar um
ca i xa ele trô ni co, nem para man dar um fi lho à es co la,
este ci da dão paga bem caro para ver nos jor na is, no
rá dio e na te le vi são a su pre ma afron ta da pro pa gan da 
go ver na men tal que diz que ”a se gu ran ça do Pará,
mo der ni za da, é mo de lo para todo o Bra sil“.
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Pro pa gan da en ga no sa. Nas pes qui sas na ci o na -
is e nas in ter na ci o na is so bre se gu ran ça, o meu Esta-
do é mos tra do como cam peão de vi o lên cia no cam po; 
fi gu ra nos pri me i ros lu ga res de uma si nis tra es ta tís ti -
ca de vi o lên cia nas es co las; e é cam peão de vi o lên cia 
po li ci al, aí in clu í dos os es pan ca men tos, a tor tu ra e as
exe cu ções. Ulti ma men te, fo mos in clu í dos na lis ta ne-
gra dos lu ga res onde acon te cem mais as sal tos em
es tra das. No fi nal do ano pas sa do veio à tona o pâ ni -
co vi vi do pe las po pu la ções ri be i ri nhas da ex ten sa
ma lha hi dro grá fi ca pa ra en se. Essas po pu la ções, que
vi vem de ati vi da des li ga das aos rios, tam bém es tão
sen do ater ro ri za das e as sal ta das  por um nú me ro
cres cen te de ban dos de pi ra tas. 

Os as sal tan tes de ban cos, que ti ve ram sua ação
di fi cul ta da na ca pi tal pe los equi pa men tos de se gu ran -
ça ins ta la dos nas agên ci as, acha ram no vas ma ne i ras
de agir:  as sal tam ca i xas ele trô ni cos, as sal tam car-
ros-for tes e se qües tram ban cá ri os ou pa ren tes de ban-
cá ri os para obri gá-los a abrir os co fres das agên ci as.
As ci da des do in te ri or, que con tam com agên ci as ban-
cá ri as, tam bém per de ram a paz. Sem po li ci a men to su-
fi ci en te, ou mes mo ine xis ten te, no in te ri or os as sal tan -
tes agem com tran qüi li da de. Em al guns lu ga res, eles
se dão ao luxo de co mu ni car com an te ce dên cia onde
ata ca rão. As re giões nor des te e o su des te do Esta do
são as mais vi sa das. A po lí cia sabe dis so.

O se qües tro-re lâm pa go che gou ao Pará e tem
como al vos prin ci pa is os ban cá ri os e cli en tes que
usam os ca i xas ele trô ni cos. Se gun do no tí cia pu bli ca -
da em fe ve re i ro na co lu na Re pór ter 70, do jor nal O Li-
be ral, em 2002, até o meio de fe ve re i ro, ocor re ram 11
se qües tros-re lâm pa go. Esses se ri am os nú me ros
con ta bi li za dos no Cen tro Inte gra do de Ope ra ções Po-
li ci a is da Se cre ta ria Espe ci al de De fe sa.

Ou tra pra ga que vem se alas tran do são os as-
sal tos a ôni bus ur ba nos em Be lém. É pre ci so ob ser -
var a evo lu ção de cada ver ten te do cri me. No caso
dos as sal tos a ôni bus, há três anos eram as sal ta dos
ape nas os mi croô ni bus, que têm pas sa gem mais
cara, ar con di ci o na do e ou tras co mo di da des que atra-
íam pes so as com ma i or po der aqui si ti vo. A fre qüên cia 
dos as sal tos afas tou es sas pes so as dos ”fres qui -
nhos“ e en tão os as sal tan tes pas sa ram a ata car os
ôni bus nor ma is. Na ma i o ria das ve zes, os as sal tos
ren dem ape nas uns pou cos re a is, va les-trans por te ou
al guns ob je tos de va lor dos pas sa ge i ros. Pa re ce pou-
co, mas sig ni fi ca mu i to para os usuá ri os – as sa la ri a -
dos  e es tu dan tes que têm con ta do o di nhe i ro do
trans por te para o mês todo. Pa re ce pou co mas tam-
bém é atra ti vo para quem co me te esse tipo de cri me,
por que tam bém vive em con di ções mi se rá ve is.

Os as sal tos aos ôni bus ur ba nos es tão fi can do
tão cor ri que i ros que o Sin di ca to dos Tra ba lha do res
em Trans por te Urba no já in clu iu na pa u ta da pró xi ma
data-base da ca te go ria a con ces são de se gu ro de
vida para mo to ris tas e co bra do res.

Se gun do a po lí cia, o as sal tan te pa drão de ôni-
bus tem en tre 14 e 23 anos de ida de, mora na pe ri fe -
ria, em ba ir ros mu i to po bres ou em áre as de in va são, 
e tem ba i xa es co la ri da de. Ou seja, a ma i o ria é ado les -
cen te ou jo vem, tem pais de sem pre ga dos ou su bem -
pre ga dos, não mora em casa pró pria e não está na
es co la. É o per fil da mi sé ria pa ra en se.

Em mu i tos lu ga res do Pará, prin ci pal men te na
pe ri fe ria de Be lém e das ci da des mais po pu lo sas do
Esta do, como Ana nin de ua e Cas ta nhal, já che ga mos
ao ab sur do do co mér cio de pro te ção: o cri mi no so pro-
te ge a área onde mora para não ser de nun ci a do; o ci-
da dão pre fe re con fi ar no cri mi no so do que na po lí cia;
o po li ci al re ce be pro pi na para ig no rar a exis tên cia do
cri mi no so ou vive de ex tor quir o mar gi nal. E o go ver no 
faz de con ta que tudo isto não exis te.

Nes te ”cada um por si“, o mu ni cí pio de Mon te
Ale gre can sou de es pe rar pelo Go ver no do Esta do e
par tiu para a ação por con ta pró pria: vai com prar equi-
pa men tos e ar mas para a po lí cia do mu ni cí pio e tam-
bém vai ga ran tir con ser tos, com pra de pe ças e com-
bus tí vel para a vi a tu ra po li ci al. Tudo o que com pe te ao
Esta do está sen do as su mi do pelo mu ni cí pio.

As es tra das do meu Esta do tam bém se tor na -
ram co nhe ci das, en tre as em pre sas de trans por te de
car gas e pas sa ge i ros, como pon to ne gro de as sal tos.
Enti da des re pre sen ta ti vas dos se to res de trans por te
e dis tri bu i ção de mer ca do ri as es tão, mais uma vez,
ape lan do à po lí cia do Pará para que tome pro vi dên ci -
as ur gen tes para pelo me nos ame ni zar o pro ble ma
dos as sal tos a ca mi nhões e ôni bus nas ro do vi as fe de -
ra is e es ta du a is. Se gun do es sas en ti da des, nas es tra -
das BR-316 e BR-010, mais co nhe ci das como
Pará-Ma ra nhão e Be lém-Bra sí lia, por onde tra fe gam
cer ca de 300 ca mi nhões por dia, ocor re pelo me nos
um as sal to por dia em cada uma.

Os tre chos mais pe ri go sos são en tre Cas ta nhal
e Gu ru pi e en tre Cas ta nhal e Pa ra go mi nas. As car gas 
são ven di das nas ci da des da re gião. Estas são in for -
ma ções da pró pria po lí cia, que co nhe ce os pon tos
mais pe ri go sos, o mo dus ope ran di, os lo ca is de ven-
da das mer ca do ri as rou ba das etc. Uma das qua dri -
lhas até se ria che fi a da por um ex-cabo da PM. Mas os
ver da de i ros cé re bros des ses ban dos nun ca são en-
con tra dos, ape nas os exe cu to res. As in ves ti ga ções
nun ca vão mu i to lon ge.
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As qua dri lhas es pe ci a li za das nes se tipo de cri-
me usam es que mas so fis ti ca dos de ras tre a men to e
lo ca li za ção de al vos. O de le ga do Ade li no Sou za, que
res pon de pe las de le ga ci as de Mãe do Rio e Au ro ra do
Pará, deu um de po i men to ao jor nal Diá rio do Pará di-
zen do que, nos pos tos de fis ca li za ção da Re ce i ta
Esta du al, fi cam in for man tes dos as sal tan tes en car re -
ga dos de ob ser var ca mi nhões e car gas. A ori en ta ção
do de le ga do é a de que os mo to ris tas te nham cu i da do 
no ato de apre sen ta ção das no tas para vis to ria. Os in-
for man tes es tão lá, a po lí cia sabe dis so, mas os mo to -
ris tas é que de vem ado tar me di das pre ven ti vas.

A car ti lha dos as sal tos a ôni bus in ter mu ni ci pa is
e in te res ta du a is sem pre in clui pas sa ge i ros es pan ca -
dos, hu mi lha dos e aban do na dos nas es tra das e ra-
ma is, dan do gra ças a Deus quan do não há as sas si -
na tos nem es tu pros. Em de zem bro pas sa do, na Be-
lém-Bra sí lia, per to de Mãe do Rio, qua tro pes so as
mor re ram e 25 fi ca ram fe ri das no as sal to a um ôni bus
que ia de Pa ra go mi nas para Be lém. 

Em mu i tos mu ni cí pi os os ha bi tan tes não to mam
as es tra das à no i te, a não ser ar ma dos ou or ga ni za dos 
em com bo i os. Mes mo com um qua dro tão as sus ta dor,
o pro ble ma dos as sal tos nas es tra das é vis to iso la da -
men te pelo sis te ma de se gu ran ça pú bli ca pa ra en se. O
go ver no pro cu ra não vin cu lar esse pro ble ma à ques-
tão prin ci pal da fal ta de se gu ran ça no Esta do. 

Enquan to isso, o go ver no es ta du al ocu pa um
es pa ço na TV para mos trar des fi les de vi a tu ras des ti -
na das a de le ga ci as no in te ri or. Esses car ros são
apre sen ta dos como a pro va con cre ta da mo der ni za -
ção de todo o sis te ma de se gu ran ça pú bli ca no Pará.
Mas não se diz que, a par tir do mo men to em que são
en tre gues, os car ros fi cam por con ta do mu ni cí pio e
en tão tor na-se co mum nas de le ga ci as – e aí se in clu -
em al gu mas de Be lém tam bém – os po li ci a is se ne ga -
rem a sair em di li gên cia por que o car ro da po lí cia não
tem com bus tí vel, não tem pne us, pre ci sa de re pa ros
etc. As vi a tu ras fi cam da ni fi ca dos em ques tão de me-
ses, por con ta prin ci pal men te das pés si mas con di -
ções das es tra das.

Po li ci a is que não que rem se iden ti fi car com
medo de re pre sá li as do go ver no, afir mam que há de-
le ga ci as no in te ri or de onde os pre sos fo gem com a
ma i or fa ci li da de, ar ran can do tá bu as po dres das pa re -
des ou pelo teto. Tam bém é prá ti ca co mum no in te ri or 
as de le ga ci as fi ca rem sem de le ga do nos fi na is de se-
ma na e fe ri a dos. 

Se gun do a Asso ci a ção dos De le ga dos da Po lí -
cia Ci vil, exis tem 450 de le ga dos, cer ca de 900 in ves ti -
ga do res e 200 de le ga ci as, en tre es sas, 60 só em Be-
lém. Con tu do, em vá ri os lu ga res, a for ça po li ci al se re-

su me a um ou dois sol da dos da Po lí cia Mi li tar, na ma i -
or par te do tem po.

A se gu ran ça pú bli ca vai mal em todo o País;
mas, no meu Esta do, a si tu a ção ain da é pior, pois o
go ver no do Pará, em lu gar de en ca rar de fren te o pro-
ble ma – a exem plo do que vêm fa zen do go ver na do res 
de ou tros Esta dos da Na ção – tem pro cu ra do ma qui ar 
o pro ble ma, ten tan do en ga nar o povo ao di zer que a
se gu ran ça pú bli ca vai bem e que o ”Pará é o me lhor
lu gar para se mo rar“.

Na base de todo o pro ble ma te mos uma po pu la -
ção po bre, ator men ta da pelo de sem pre go e uma po lí -
cia ca ren te de tudo: de equi pa men to, de in fra-es tru tu -
ra, de sa lá ri os dig nos e de pre pa ro para li dar com o
pú bli co, com os ban di dos e tam bém com o cri me or-
ga ni za do. 

Te mos no Pará uma po lí cia de sa pa re lha da,
acos sa da por acu sa ções de ine fi ciên cia, co ni vên cia
com cri mi no sos e de ter cri mi no sos em seus qua dros.
Quem se es que ce da cha ci na de Eldo ra do dos Ca ra -
jás, que vi ti mou 19 tra ba lha do res sem-ter ra, em 17 de
abril de 1996? Há pou cas se ma nas, a Po li cia Mi li tar,
no cum pri men to de uma ação de des pe jo em Ana nin -
de ua, mu ni cí pio vi zi nho de Be lém, no va men te mos-
trou o seu des pre pa ro, numa ação ata ba lho a da que
re sul tou em 86 fe ri dos.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, que ro di zer que a
po pu la ção do meu Esta do anda as som bra da com a
pro li fe ra ção do cri me, não se sen te se gu ra nem den-
tro de casa e mu i to me nos per to dos agen tes do Esta-
do que de ve ri am lhe dar pro te ção. Por tan to, não po-
de ria me ca lar di an te des sa re a li da de, so bre tu do
quan do a au to ri da de ma i or do Esta do, o Go ver na dor
Almir Ga bri el, que pa re ce pa i rar aci ma de tudo isso,
in sis te em ma qui ar a re a li da de, como se o po der pú-
bli co es ta du al ha bi tas se a ilha da fan ta sia.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) –  Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, pas so
a ler para que cons te dos Ana is do Se na do Fe de ral o
edi to ri al do Jor nal CINFORM, pu bli ca do no dia 4 de
mar ço de 2002, in ti tu la do ”UM SENADOR QUE
DEFENDE INTERESSES PÚBLICOS“, com o se-
guin te teor:

Cri a do há 20 anos, o CINFORM é um
jor nal ti pi ca men te de de nún cia de re por ta -
gem in ves ti ga ti va, que pri ma pela in de pen -
dên cia edi to ri al, evi tan do, por isso, ser um
jor nal dado a elo gi os. Entre tan to, exis tem fa-
tos que pre ci sam vir a pú bli co em ve í cu lo
que é lido se ma nal men te por cer ca de 100
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mil pes so as em to dos os 75 mu ni cí pi os do
Esta do.

Esses nú me ros, in con tes tá ve is , em-
pres tam ao CINFORM não uma pre po tên -
cia, mas uma gran de res pon sa bi li da de com
o tra ta men to das ques tões de in te res se do
es ta do e do Bra sil.

A for ma pela qual o Go ver no de Ser gi -
pe, as sim como o de ou tros Esta dos, tem
tra ta do o re co lhi men to de ICMS já le vou mi-
lha res de pe que nos em pre sá ri os ser gi pa nos 
à ban car ro ta e tem co lo ca do mi lha res em si-
tu a ção de aper to fi nan ce i ro de re pe ti dos
cons tran gi men tos, sem fa lar das cen te nas
que es tão sa in do para ins ta lar suas em pre -
sas nos es ta dos vi zi nhos.

Fi nal men te, vai ha ver mu dan ças na le-
gis la ção que tra ta do as sun to,  fru to de um
tra ba lho in can sá vel re ni ten te do se na dor por
Ser gi pe, Antô nio Car los Va la da res (PSB).
Ora, se este tra ba lho é re co nhe ci do em todo
País, por que ig no rá-lo aqui ?

O CINFORM não tem pro cu ra ção, nem
sim pa tia es pe ci al por este ou aque le po lí ti -
co, po rém a Bí blia en si na ”ao que hon ra,
hon ra“ e cabe aos ve í cu los de co mu ni ca ção, 
que re pe ti da men te têm lan ça do crí ti cas em
re pre sen tan tes de qual quer cor ren te par ti -
dá ria, des ta fe i ta di zer que em Ser gi pe exis-
tem po lí ti cos que de fen dem os in te res ses
pú bli cos, sem bus car be ne fí ci os pes so a is.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 24
mi nu tos.) 

(OS. 11759/2002)
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Projelo de Lei do Senado n° 52, de 2002, que mo Requerimento n° 688, de 2001, solicitando,
difica a Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, estabele nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Inter
cendo critérios para a distribuição dos recursos do Fun no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
do de Amparo ao Trabalhador . 309 Senado n° 254, de 1999, que tramita em conjunto

Requerimento n° 71, de 2002, solicitando o de com o Projeto de Lei do Senado n° 252, de 1997, 
sapensamento do Projeto de Resolução n° 16, de cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já
1999, que tramita em conjunto com o Projeto de Re se encontra esgotado . 332 
solução n° 81, de 1999 e mais outros 42 projetos de Transcrição do editorial do jornal Cinform, publi
Resolução, em virtude da aprovação do Requerimen cado no último dia quatro do corrente, intitulado "U m 
to nO 472, de 1999 . 332 Senador que Defende Interesses Públicos", em reconhe-

Repúdio à propaganda oficiai do Governo do cimento à atuação parlamentar de S. Ex' . 412 
Pará, que ena1tece a segurança pública, muito embora a 
realidade aponte para uma escalada da violência naquele ARLINDO PORTO 
Estado . 410 

Crítica à obstrução da pauta do Senado pelos par
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR lidos da base de sustentação do Governo, lamentando o 

fato de não se ter incluído, na Medida Provisória n° 9,
Projeto de Resolução nO I, de 2002, que autoriza de 2001, a renegociação da dívida dos devedores do 

a República Federativa do Brasil a contratar operação de Prodecer . 190 
crédito externo no valor equivalente a até cem milhões Comentários sobre transformação da Escola
de dólares dos Estados Unidos da América, com o Ban- Federal de Engenharia de Itajubá em Universidade
co Interamericano de Desenvolvimento - BID . 182 Federal de Itajubá. Aparte ao Senador Francelino 

Pereira . 258ANTONIO CARLOS VALADARES 
Alerta para os prejuízos que advirão aos agri

Proposta de Emenda à Constituição n° 27, de cultores, tendo em vista o curto prazo para adesão às 
2001, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições condições previstas na Medida Provisória n° 9, de 
Constitucionais Transitórias, a fim de instituir o Fundo 2001. Preocupação com o tratamento diferenciado 
para Revitalização Hidro ambiental e o Desenvolvimen- àqueles que realizaram operações agrícolas junto aos 
to Sustentável da Bacia do Rio São Francisco . 185 fundos constitucionais, bem como, com a exclusão 

Equívoco da informação de que o PSB estaria em dos produtores do Prodecer dos benefícios concedi-
obstrução nas votações de Plenário . 188 dos pela referida medida provisória .. 333 
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ARTUR DA TÁVOLA 

Projeto de Lei do Senado n° 43, de 2002, que 
estabelece na legislação brasileira a criação e regula
mentação da profissão/atividade de astrólogo . 

Anúncio da continuidade do processo de obstru
ção pelos partidos que compõem a base de sustentação 
do governo . 

Equívoco na atribuição ao PSDB da responsabili
dade por todos os males do País .. 

Esclarecimentos a respeito da continuidade do 
processo de obstrução pelos partidos que compõem a 
base de sustentação do Governo . 

BELLO PARGA 

Parecer n° 140, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 5, de 2002 (n° 2.309/2000, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, que institui Gratificação por 
Execução de Mandados para a caITeira de Analista Judi
ciário - Oficiais de Justiça - Área Judiciária-Especiali
dade Execução de Mandados do Quadro de Pessoal do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 

BENÍCIOSAMPAlO 

Comemorações, amanhã, no Estado do Pauí, dos 
179 anos da Batalha do Jenipapo . 

Parecer n° 142, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 150, de 2001 
(nO 3.558/2000, oa Casa de origem), que institui o Dia 
Nacional de Combate ao Glaucoma . 

BERNARDO CABRAL 

Parecer nO 113, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nO 366, de 2001 (n° 169/1999, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do-Quadro de Cooperação Científica e Tecnológica, ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Eslovênia, em Brasilia, em 29 de 
julho de 1998 . 

CARLOS BEZERRA 

Projeto de Lei do Senado nO 48, de 2002, que 
altera a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula 
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, 
para instruir o registro de expressão ou sinal de propa
ganda no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) . 

Preocupação com o tráfico intemacional de mu
lheres recrutadas para a prostituição, cobrando provi
dências das autoridades diplomáticas do País . 

Projeto de Lei do Senado n° 49, de 2002, que al
tera o art. 897 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio 
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200 

de 1943, para dispor sobre o agravo de instrumento na 
Justiça do Trabalho e dá outras providências . 

Necessidade de uma RefOlma Tributária que con
temple a isenção de impostos para os alimentos. 

CARLOS PATROCÍNIO 

Comentários sobre programas de desenvolvimen
to do cerrado e a taxa escorchante de juros cobrados 
pelo Prodecer. Aparte ao Senador Arlindo Porto .. 

Homenagem à memória do ex-Presidente João 
Goulart, registrando a inauguração, anteontem, da expo
sição "Jango, João Gowart - Lembranças da História na 
Central do Brasil" . 

Comentários sobre a importãncia da apreciação 
da proposta de emenda à Constituição que assegura aos 
partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 
interna, organização e funcionamento, e adotar os crité
rios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, 
devendo seus estatutos estabelecer nOlmas de disciplina 
e fidelidade pattidária. Aparte ao Senador Francelino 
Pereira . 

CARLOS WILSON 

Suspeição que recai sobre a pessoa do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, na operação de busca e 
apreensão efetivada pela Polícia Federal no escritório da 
empresa do Sr. Jorge MW'ad, marido da Governadora 
Roseana Satney . 

Parecer n° 118, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre o Requerimento nO 26, de 2002, solicitan
do informações ao Ministro da Justiça sobre informa
ções relativas a ações adotadas pela Secretaria de Direi
to Econômico do Ministério da Justiça para coibir su
posta infração à ordem econômica cometida no merca
do de leite em Goiás .. 

Parecer n° 119, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre o Requerimento nO 27, de 2002, solicitan
do informações ao Ministro da Fazenda, sobre refinanci
amento das dívidas dos municípios junto ao Tesouro 
Nacional .. 

Parecer n° 120, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre o Requerimento n° 30, de 2002, solicitan
do informações ao Ministro da Saúde sobre valores fixa
dos, empenhados e gastos para o combate à Dengue no 
Estado de Goiás . 

Parecer n° 121, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre os Requerimentos nO 43, de 2002, solici
tando informações ao Ministro dos Transportes sobre 
operações de fiscalização de trânsito na rodovia 
BR-060 . 

Parecer n° 122, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre os Requerimentos n° 44, de 2002, solici
tando informações ao Ministro das Minas e Energia so
bre a situação dos níveis de água do reservatório da Usi
na Hidrelétrica de Emborcação, operada pelas Cemrais 
Elétricas de Minas Gerais - CEMIG . 
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Parecer nO 123, de 2002, da Mesa do Senado Fe
deral, sobre os Requerimentos n° 45, de 2002, solicitan
do informações ao Ministro da Justiça, sobre as áreas in
dígenas demarcadas, homologadas e pretendidas pela 
~NM . 144 

Parecer n° 124, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre os Requerimentos n° 46, de 2002, soli
citando informações ao Ministro da Justiça sobre os 
valores pagos à FUN AI pelos governos dos Estados 
do Amazonas e de Roraima, a título de indenização 
pelo asfaltamento da BR-174, no trecho da reserva 
Waimiri-Atroari .. 144 

Parecer nO 125, de 2002, da Mesa do Senado Fe
deral, sobre os Requerimentos n° 57, de 2002, solicitan
do informações ao Ministro da Saúde, sobre delegados e 
agentes da Polícia Federal que se encontram à disposição 
do Ministério da Saúde . 145 

Parecer n° 126, de 2002, da Mesa do Senado Fe
deral, sobre os Requerimentos n° 58, de 2002, solicitan
do informações ao Ministro da Justiça sobre delegados e 
agentes da Polícia Federal que se encontram à disposição 
do Ministério da Justiça .. 142 

Requerimento n° 65, de 2002, de autoria do Sena
dor Carlos Wilson, solicitando ao Ministro de Estado das 
Relações Exteriores as informações que menciona .. 165 

Projeto de Lei do Senado n° 47, de 2002, que ins
titui o Estágio Retributivo Obrigatório, em relação à gra
tuid,ade do ensino universitário público, e dá outras pro
vldenclas .. 166 

Defesa da instituição do Estágio Retributivo Obri
gatório, proposto no Projeto de Lei do Senado nO 47, de 
2002, lido na presente sess ão . 198 

CASILDO MALDANER 

Apreciação, hoje, pela Comissão de Assuntos 
Econômicos, de projetos de sua autoria, que criam um 
fundo para a Defesa Civil .. 163 

CHICO SARTORI 

Solicitação de providências do Ministério da 
Agricultura contra a epidemia da "cigarrinha", que ataca 
principalmente o pasto do gado e as plantações de anoz 
e soja do Estado de Rondônia .. 400 

EDISON LOBÃO 

Comentários sobre o PFL. Aparte ao Senador Pe
dro Simon .. 22 

Importância da esperada decisão da Unesco de ex
pandir para o Parque Nacional dos Lençóis, no Estado 
do Maranhão, o título de Patrimônio da Humanidade, já 
concedido a São Luís .. 43 

Prejuízos econômicos e ecológicos gerados a par
tir da, exploração ilegal da biodiversidade na região 
Amazomca .. 313 

Comemoração, em 2002, do sexagésimo aniversá
rio do Serviço N acionaI de Aprendizagem Industrial -

rn 
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SENAI, destacando a importância da sua atuação no 
Estado do Maranhão .. 408 

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 

Considerações sobre as formas da Reforma 
Trabalhista contribuir no combate ao desemprego ..... 

Registro do início da construção de novo tre
cho da Fenovia Norte-Sul, unindo as cidades de 
Darcinópolis a Araguaína, no Estado do Tocantins ... 

201 

271 

EDUARDO SUPLICY 

Parecer n° 109, de 2002, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n° 95, de 2001, de autoria do Senador Paulo 
Souto, que altera o art. 18 da Lei n° 9.656, de 3 de 
junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para proibir a exi
gência de caução por parte de seus prestadores de 
serviços contratados e credenciados .. 

Requerimento n° 67, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do economista e Nobel de 
Economia, James Tobin, oconido em 11 de março 
do conente . 

RegistJ:o da realização das prévias do PT, no 
próximo dia 17, para a escolha do candidato do par
tido à Presidência da República .. 

4 

173 

251 

EMÍLIA FERNANDES 

Requerimento n° 64, de 2002, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. 
Luiz Carlos Barbosa Lessa, ocorrido em 11 de 
março do corrente, na cidade de Camaquã, no 
Rio Grande do SuL .. 148 

FRANCELINO PEREIRA 

Parecer n° 127, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 317, 
de 2001 (n° 745/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Estudantil da Zona Sul de Belo Horizonte a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais . 

Parecer n° 129, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 
393, de 2001 (n° 926/2001, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio São João Del Rei S/A para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 

220 

São João Del Rei, Estado de Minas Gerais .. 
Parecer n° 134, de 2002, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 427, de 
2001, (n° 1.136/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Nossa 
Senhora das Dores, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de Dores 
do Indaiá, Estado de Minas Gerais .. 

223 

229 
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Parecer n° 138, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 460, de 2001 (n° 
133212001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à Fundação Cultural Campos de Mi
nas, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais . 

Defesa da transformação da Escola Federal de 
Engenharia de ItaJubá em Universidade Federal de Ita
jubá, bem como, da criação da Universidade Federal de 
São João Del Rei . 

Importância da apreciação da proposta de emenda 
à Constituição que assegura aos partidos políticos auto
nomia para definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento, e adotar os critérios de escolha e o regi
me de suas coligações eleitorais, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. 

FREITAS NETO 

Homenagem póstuma ao ex-Prefeito de Teresina, 
S1'. Raimundo WaIl Ferraz, que completaria hoje 70 
anos de nascimento . 

Exame de proposição, que apresentará brevemen
te à Casa, visando garantir a todos os estudantes brasile
iros dos ensinos fundamental e médio, o acesso a livros 
didáticos de qualidade e a preços razoáveis . 

GERALDO ALTHOFF 

Transcrição do pronunciamento do S1'. José Luiz 
Portella Pereira, publicada na revista Carta Capital, em 
13 de março de 2002, intitulado "Para mudar o futebol". 

GERALDO CÂNDIDO 

Consternação com a recusa do Senador José Ser
ra em receber S. Ex· e os "mata-mosquitos" demitidos 
pelo Governo Federal, que prestavam relevantes servi
ços no combate à dengue no Rio de Janeiro . 

Mazelas do sistema de empresas privatizadas no 
Estado do Rio de Janeiro, citando reportagem do jornal 
O Dia que aborda a distorção entre os elevados aumen
lOs de tarifas praticados pela Light e o significativo 
rombo em sua contabilidade . 

GERALDO MELO 

Comentário sobre as circunstâncias que levaram 
o PFL a se afastar do Governo . 

Manifestação de solidariedade à Governadora 
Roseana Sarney . 

Parecer n° 112, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nO 326, de 2001 (n° 665/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a 
República da Bolívia e a República do Chile, concluído 
no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1998..... 

Apresentação de escusas ao Senador Ge-aIdo Cândido, 
em nome do Senador José Serra, que não tomou conheci-
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127 

mento de sua solicitação de audiência, ratificando a dis
ponibilidade de S. Ex· para o seu atendimento . 

GILVAM BORGES 

Parabenizando as mulheres por suas conquistas, 
em virtude do transcurso do Dia Intemacional da Mu
lher, no último dia 8 de março . 

Parecer n° 128, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 390, de 
2001 (n° 890/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educa
tiva e Cultura de Coroatá, para executar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Coroatá, Estado do Maranhão . 

Comentários sobre a complexidade da potência 
econômica da Amazônia, e a biopiratari.a. Aparte ao Se
nador Edison Lobão . 

HELOÍSA HELENA 

Repúdio às declarações do Presidente do Banco 
do Nordeste, de que S. Ex· teria causado impedimentos 
à aprovação de operação de crédito com o BID .. 

Defesa de alteração na Medida Provisória n° 9, de 
2001, para inclusão do setor produtivo rural das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste na repacluação da dívi
da com os fundos constitucionais . 

Requerimento n° 70, de 2002, de iniciativa da 
Comissão de Fiscalização e Controle, solicitando ao Mi
nistro de Estado da Justiça informações a respeito das 
diligências realizadas pela Polícia Federal no escritório 
de consultoria do empresário Aldenor Cunha Rebouças 
e na empresa Lunus Serviços e Participações . 

Contestação às alegações de que o PT e o PFL es
tariam aliados com o fim de prejudicar o Govemo, es
clarecendo que a obstrução da medida provisória que re
negocia a dívida dos agricultores deve-se ao fato de que 
a mesma não será aprovada sem alterações nesta Casa, o 
que acarretará o seu retomo à Câmara dos Deputados, 
com conseqüentes prejuízos à votação da CPMF....... '..... 

ÍRIS REZENDE 

Parecer n° 114, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 367, de 2001 (n° 680/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Panamá sobre o Exercício de 
Atividades Remuneradas por parte dos Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, cele
brado em Brasília, em 10 de abril de 2000 .. 

JADER BARBALHO 

Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2000, 
que altera o caput e os § 4°, 6°, II e 7° e acresce o § 8° ao 
artigo 57 da Constituição Federal (alteração dos peno-
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dos das sessões legislativas e a extinção do pagamento 
de parcela indenizatória de convocação extraordinária) ... 

Proposta de Emenda à Constituição nO 3, de 2000, 
tendo como primeiro signatário o Senador Jader Barballio, 
que altera o caput e os § 4°, 6°, II e 7° e aCresce o § 8° ao 
art. 57 da Constituição Federal (alteração dos períodos das 
sessões legislativas e a extinção do pagamento de parcela 
indenizatória de convocação extraordinária) . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2000, 
que altera o caput e os § 4°, 6°, II e 7° e acresce o § 8° ao 
art. 57 da Constituição Federal (alteração dos períodos 
das sessões legislativas e a extinção do pagamento de 
p:J.rcela indenizatória de convocação extraordinária). 

JOSÉ EDUAROO DUTRA 

Informe sobre a entrada no Supremo Tribunal Fe
deral de ação direta de inconstitucionalidade, impetrada 
por partidos políticos, contra a instrução do Tribunal 
Superior Eleitoral que verticaliza as coligações para o 
próximo pleito eleitoral. . 

Lançamento, hoje, na Câmara dos Deputados, do 
"Núcleo pela unidade das Oposições" . 

JOSÉ FOGAÇA 

Parecer n° 115, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 93, de 2001 (n° 3.260/1997, na Casa de ori
gem), que altera o inciso I do artigo 28 da Lei n° 8.906, 
de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil- OAB. 

LAURO CAMPOS 

Homenagem ao jornalista José Maria Rabelo, 
fundador do Jornal Binômio, de Belo Horizonte - MG... 

Críticas à personalidade narcisista do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e suas estratégias 
para permanecer no poder. Comentários ao artigo do 
jornalista Ricardo Amaral e Layrce Lima, do jornal 
Valor Econômico, que faz relação das viagens do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso . 

Agravamento da perda dos direitos dos trabalba
dores brasileiros durante os sete anos do Governo Fer
nando Henrique Cardoso . 

Críticas ao Presidente George W. Bush, que tem 
colocado em risco a democracia, os direitos e garantias 
sociais no mundo . 

LINDBERG CURY 

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. . 
Pedido ao DetranlDF de revisão dos limites de 

velocidade estipulados para as vias de Brasília . 
Parecer n° 137, de 2002, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 455, de 
2001 (nO 1.142/2001, na Cârn:J.ra dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Principal 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
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em freqüência modulada na cidade de Valparaizo, Esta
184 do de Goiás . 234 

ComentáJ:ios sobre a escolha do candidato à 
Presidência da República. Aparte ao Senador Eduardo 
Suplicy . 255 

Comentários sobre a necessidade de acompanha
mento do processo de transferência do controle acioná

247 rio da Chocolates Garoto S.A., para a multinacional 
Nestlé. Aparte ao Senador Ricardo Santos . 261 

Exaltação à pessoa do Senador Pedro Si..rnon, 
apoiando seus esforços no sentido de se lançar candida
to à Presidência da República . 404 

328 Participação em encontro regional da Fenabrave. 
Luta da Associação Brasileira dos ex-Distribuidores da 
Ford - ABEDIF na Justiça brasilelra, visando à restau
ração de seus direitos junto à empresa . 404 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Parecer n° 110, de 2002, da Comissão de Assun
197 tos Econômicos, sobre a Mensagem n° 86, de 2002 (n° 

135/2002, na origem), do Presidente da República, en
266 caminhando ao Senado Federal proposta para que seja 

autorizada a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da União, no valor equivalente a até 
US$240,000,000.00 (duzentos e quarenta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), de principal, 
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