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Ata da 48ª Ses são Não De li be ra ti va,
 em 5 de maio de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edu ar do Si que i ra Cam pos e Ro meu Tuma

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

A pri me i ra hora da pre sen te ses são des ti na-se a 
co me mo rar o Dia Mun di al do Tra ba lho, nos ter mos do
Re que ri men to nº 265, de 2003, do no bre Se na dor
Pa u lo Paim, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Esta do
do Rio Gran de do Sul, e ou tros Srs. Se na do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Paim, 1º Vice-Pre si den te des ta Casa, como au tor do
re que ri men to.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Exmº Sr. Pre si den te em exer cí cio da Casa, Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, mi nha in ten ção, ao pe dir
esta ses são de ho me na gem aos tra ba lha do res do
nos so País, foi re cor dar um pou co da nos sa his tó ria
e, ao mes mo tem po, fa zer uma aná li se da con jun tu-
ra atu al no cam po do tra ba lho, da Pre vi dên cia, da
po lí ti ca de ju ros, da po lí ti ca de ex por ta ção e, na tu-
ral men te, pen san do na re mu ne ra ção do nos so povo
e de toda a nos sa gen te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, seja
como Dia Inter na ci o nal do Tra ba lho, con sa gra do por
oca sião do pri me i ro cen te ná rio da Re vo lu ção Fran ce-
sa, em 1889, ou Dia Inter na ci o nal do Tra ba lha dor,
como vol tou à pa u ta por meio da III Inter na ci o nal Co -
mu nis ta, em 1919, o dia 1º de maio trans for mou-se,
nos qua tro can tos do mun do, na data má xi ma do tra -
ba lha dor.

Sua ori gem – to dos sa be mos – está mar ca da
com uma ho me na gem aos ope rá ri os en for ca dos no
dia 11 de no vem bro de 1887, em Chi ca go, nos Esta -
dos Uni dos, de po is de res pon de rem a pro ces so su -
má rio e in jus to, por que li de ra vam a pri me i ra gre ve na
data de 1º de maio de 1886, de fla gra da pela re du ção

da jor na da de tra ba lho, hoje tão dis cu ti da no mun do
todo. A re du ção da jor na da como for ma de ge rar mais
em pre go, de ba ti da em 1886, hoje é pal co de de ba te
no ce ná rio in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, essa gre ve, que re sul tou no as -
sas si na to des ses tra ba lha do res, lu ta va tam bém con -
tra o tra ba lho in fan til. Pes qui sa re cen te di vul ga da pelo 
IBGE de mons tra que é alar man te, no nos so País, o
nú me ro de tra ba lha do res ain da na ida de es co lar que
es tão sub me ti dos a tra ba lho pra ti ca men te es cra vo. A
luta por me lho res con di ções de tra ba lho e sa lá ri os
jus tos ul tra pas sou o mi lê nio.

Des de en tão, o dia 1º de maio pas sa ria a ser
mar ca do, qua se em todo o mun do, por ma ni fes ta ções
por me lho res con di ções de tra ba lho, não raro com
mo men tos de con fron to. Aqui mes mo, no Bra sil, em
1980, as ma ni fes ta ções fo ram mar ca das pelo con-
fron to de tra ba lha do res com a Po lí cia, na épo ca, lem -
bro-me – es tou fa lan do da dé ca da de 80 –, nós to dos
li de ra dos por Luiz Iná cio Lula da Sil va, ten do ele sido
pre so. Em ou tras oca siões, go ver nos de ori en ta ção li -
be ral de tur pa ram a data e lhe de ram um sig ni fi ca do
fes ti vo, subs ti tu in do as ma ni fes ta ções re i vin di ca tó ri as
dos tra ba lha do res por shows com dis tri bu i ção de
prê mi os. Hoje, a glo ba li za ção cum priu este pa pel: de -
sem pre gou, en fra que ceu a luta dos tra ba lha do res,
es va zi ou in fe liz men te par te do mo vi men to sin di cal e
está trans for man do as ma ni fes ta ções dos tra ba lha-
do res em fes tas em gran de par te do mun do, quan do
en ten de mos que não há nada que fes te jar.

No caso do Bra sil, cabe a to dos uma re fle xão. Vi ti-
ma dos pela taxa de ju ros exor bi tan te pra ti ca da no mer -
ca do, o País atra ves sou o úl ti mo dia 1º de maio com a
ma i or taxa de de sem pre go de toda a nos sa his tó ria.

O de sem pre go, já se dis se aqui, cons ti tui a ma i-
or e mais per ver sa he ran ça re ce bi da pelo atu al Go-
ver no. Se ob ser var mos a evo lu ção da eli mi na ção dos
pos tos de tra ba lha do da úl ti ma dé ca da, não será di fí-
cil cons ta tar que o de sem pre go tri pli cou nes se pe río-
do. E, mu i to pior, con ti nua cres cen do de tal for ma que, 
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em mar ço úl ti mo, a taxa de de sem pre go me di da pelo
IBGE foi de 12,1% con tra 11,6%, em fe ve re i ro, e
11,2%, em ja ne i ro. Isso sig ni fi ca um au men to do nú -
me ro de de sem pre ga dos de 4,1%, de fe ve re i ro para
ja ne i ro, ou de 5,4%, de mar ço para fe ve re i ro, nas seis
re giões me tro po li ta nas pes qui sa das. Nes sas seis re -
giões me tro po li ta nas so mam 2,5 mi lhões o con tin-
gen te de de sem pre ga dos – so men te em seis re giões.
Se jun tar mos to dos os Esta dos da Fe de ra ção, com
cer te za ab so lu ta, ul tra pas sa re mos a fa i xa dos 12%,
ou seja, mais de 12 mi lhões de tra ba lha do res di re ta-
men te sem em pre go.

É im por tan te ob ser var que, em fe ve re i ro, o nú -
me ro de pes so as eco no mi ca men te ati vas au men tou
0,3%, en quan to o con tin gen te de pes so as de so cu pa-
das au men tou 4,1%. Em ou tras pa la vras, isso sig ni fi-
ca que o de sem pre go cres ceu 13 ve zes mais que o
cres ci men to da po pu la ção eco no mi ca men te ati va.

Se con si de rar mos o se tor in dus tri al iso la da-
men te, em fe ve re i ro, o in di ca dor do pes so al ocu pa do
ou as sa la ri a do re gis trou que da de 0,2% quan do com -
pa ra do com ja ne i ro, quan do foi ob ser va do cres ci men-
to de 0,3%. Esse dado é pre o cu pan te, prin ci pal men te
quan do con si de ra mos que o em pre go in dus tri al tem
im pac to di re to so bre a ar re ca da ção da pró pria Pre vi-
dên cia So ci al. Embo ra não seja mais o ma i or em pre-
ga dor, o se tor in dus tri al ain da é res pon sá vel pe los
me lho res sa lá ri os – daí seu im pac to nas con tas da
Pre vi dên cia.

Não pre ci sa ría mos nem fa lar dos 40 mi lhões de
tra ba lha do res que vi vem na in for ma li da de, com to das
as suas con se qüên ci as. Nos sos de sem pre ga dos dis -
pu tam uma vaga com 4,5 mi lhões de cri an ças ex plo-
ra das no tra ba lho in fan til, como eu ci ta va an tes. Pes -
qui sa re cen te do IBGE so bre o tra ba lho in fan til re me-
te o Bra sil à si tu a ção de Chi ca go do sé cu lo XIX ou
aos pri mór di os da Re vo lu ção Indus tri al na Ingla ter ra,
no sé cu lo XVIII. Não é pos sí vel que, em ple no sé cu lo
XXI, tre zen tos anos de po is da que les qua dros dan tes-
cos de ex plo ra ção do tra ba lho in fan til, que ater ro ri za-
va a po pu la ção in gle sa, nos so País con vi va com si tu-
a ção se me lhan te.

O tra ba lho in fan til está in ti ma men te li ga do ao
de sem pre go. Su bem pre ga dos e sem sa lá ri os, ex plo-
ra dos em sua mão-de-obra, es ses jo vens são pra to
che io para en gros sar o exér ci to de de sem pre ga dos,
já que o tra ba lha dor adul to, re gu la men te con tra ta do,
cus ta mais ao em pre ga dor. Para cada cri an ça ex plo-
ra da, te mos mais um tra ba lha dor, na ver da de, de-
sem pre ga do.

A si tu a ção do de sem pre go no Bra sil atin ge tal
pon to que, em re cen te pes qui sa do Ibo pe, a po pu la-

ção con si de rou a re for ma tra ba lhis ta a mais ur gen te
de to das. Ela é pre fe ri da, an te ce den do as re for mas
pre vi den ciá ria e tri bu tá ria, que já es tão no Con gres so.

Sr. Pre si den te, a re for ma tra ba lhis ta apon ta com 
des ta que, na opi nião da po pu la ção, como for ma de
com ba ter o de sem pre go, mu i to mais pela pro pa gan-
da fe i ta. To dos sa bem que não é pro mo ven do a re for-
ma tra ba lhis ta e re ti ran do os di re i tos mí ni mos dos tra -
ba lha do res que va mos com ba ter o de sem pre go. A
pro pa gan da é gran de, mas sa be mos mu i to bem que
não é essa re for ma tra ba lhis ta que re sol ve rá a ques -
tão dos tra ba lha do res.

Po de ria aqui co men tar, sem me de ter no pro-
nun ci a men to, que já se fez nes te País uma re for ma
tra ba lhis ta, com de mis são tem po rá ria apro va da, con -
tra to tem po rá rio, co mis são para re gu la men tar a re la-
ção ca pi tal e tra ba lho den tro das fá bri cas, e o gran de
be ne fi ci a do foi o em pre ga dor. Aca ba ram com a po lí ti-
ca sa la ri al, de sin de xa ram o sa lá rio mí ni mo dos be ne-
fí ci os dos apo sen ta dos, e per ce be mos que o de sem-
pre go so men te au men tou.

Fe liz men te, esta Casa, na úl ti ma quar ta-fe i ra,
por una ni mi da de, re je i tou o pro je to do Go ver no an te-
ri or, se gun do o qual aci ma da pró pria lei es ta ria o ne -
go ci a do en tre as par tes. Foi um mo vi men to ar ti cu la-
do, na tu ral men te, no Ple ná rio da Câ ma ra e tam bém
com o Exe cu ti vo, e a Men sa gem foi re je i ta da.

No dia de hoje, di an te de tan tas no tí ci as ru ins,
po de mos anun ci ar ao País – e ti ve mos mu i to cu i da do
para que nin guém in ter pe las se aque la vo ta ção – que
aque le pro je to fa mi ge ra do, que me le vou, in clu si ve, a
des lo car uma fo lha da Cons ti tu i ção, está ar qui va do
de fi ni ti va men te, por una ni mi da de.

Res sal to, ain da, que a CLT e a Cons ti tu i ção, em
seus arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11, são pa tri mô ni os dos
tra ba lha do res, que de ve mos pre ser var.Evi den te men-
te, po de mos avan çar numa dis cus são pon tu a da da
CLT e re ti rar o que efe ti va men te es ti ver ob so le to do
Có di go do Tra ba lho.

Eu fa la va ou tro dia e re pi to hoje que al guns pa í-
ses pro mo ve ram a fle xi bi li za ção dos di re i tos dos tra -
ba lha do res. Na Ale ma nha, de po is que isso foi fe i to, o
de sem pre go au men tou de 4,8% para 8,7%; na Fran -
ça, de 9% para 11,3%; no Ja pão, de 2,1% para 4,7%;
na Argen ti na – não é ne nhu ma no vi da de –, de 7,5%
para 14,3%; no Chi le de 7,4% para 7,8%; no Bra sil,
de po is das mu dan ças que eu já ci ta va an tes, sa í mos
de uma taxa de de sem pre go de 3% para uma de
9,6%. Ou seja, pra ti ca men te tri pli cou.

Sr. Pre si den te, en ten de mos ser fun da men tal
ter mos uma po lí ti ca de com ba te ao tra ba lho es cra vo,
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de com ba te ao tra ba lho da cri an ça, que de ve ria es tar
na es co la, e tam bém ter mos uma po lí ti ca de dis tri bu i-
ção de ren das, va lo ri zan do o sa lá rio mí ni mo. Não é
pos sí vel con ti nu ar mos ten do o me nor sa lá rio mí ni mo
de todo o Con ti nen te Ame ri ca no.

De se jo fa lar ain da, Sr. Pre si den te, de ma ne i ra
rá pi da, so bre a re for ma da Pre vi dên cia So ci al. Enten -
de mos que, na re for ma pre vi den ciá ria, não é tri bu tan-
do os ina ti vos que se vai re sol ver o pro ble ma da Pre vi-
dên cia. Por três ve zes, nes ta Casa, der ru ba mos a
pro pos ta do Go ver no an te ri or. Con ti nu a mos com a
mes ma vi são. Ago ra, pre ci sa mos bus car ou tras al ter-
na ti vas. Eu po de ria apon tar que a con tri bu i ção, em
vez de ser so bre a fo lha, como for ma de ge rar em pre-
go, de ve ria ser so bre o fa tu ra men to ou, se al guns qui -
se rem, so bre o lu cro das em pre sas.

Enten de mos que se os ma i o res de ve do res da
Pre vi dên cia pa gas sem o que de vem, te ría mos uma
dí vi da que, con for me da dos do BNDES, po de ria ul tra-
pas sar R$500 bi lhões. Não che go a tan to. Se pe gar-
mos os de ve do res mais re cen tes, che ga ría mos a
R$150 bi lhões.

Sr. Pre si den te, é en gra ça do: aque les que mais
de vem à Pre vi dên cia são aque les que fa zem mais
lobby para a pri va ti za ção da mes ma. Eu po de ria ci tar
uma sé rie de ban cos, mas, para não es que cer al-
guns, não vou citá-los. Entre tan to, os de ve do res são
prin ci pal men te gran des ban cos e ou tros gru pos pri va-
dos de pre vi dên cia e sa ú de.

Lem bro a to dos que uma das for mas de com ba-
ter o cha ma do dé fi cit da Pre vi dên cia – que en ten do
não exis tir – é fa zer com que fi quem efe ti va men te no
seu ca i xa to dos os re cur sos da Pre vi dên cia, como a
Co fins, a CPMF, a tri bu ta ção so bre o lu cro, os jo gos
lo té ri cos, a con tri bu i ção de em pre ga do e a cor res pon-
den te con tri bu i ção do em pre ga dor.

Qu an do falo nes ta data que lem bra o Dia dos
Tra ba lha do res, in sis to em di zer que é fun da men tal
que te nha mos como meta di mi nu ir a taxa de ju ros.
Não dá para man ter uma taxa de ju ros na casa de
26,5% ao mês. É bom lem brar que, a não ser a Tur-
quia, onde os ju ros são de 42%, e a Ve ne zu e la, onde
os ju ros são de 30%, ne nhum ou tro país do mun do
tem uma taxa de ju ros na casa de 26%.

Ain da se gun do o es tu do do pes qui sa dor José
Ola vo Ri be i ro, da Uni ver si da de de Cam pi nas, as des -
pe sas com ju ros con so mem 40% da ar re ca da ção tri -
bu tá ria do País. Se gun do o pró prio Ban co Cen tral, os
in ves ti men tos di re tos es tran ge i ros em mar ço úl ti mo
fo ram na casa de US$284 mi lhões. Esse foi o pior vo -
lu me de in ves ti men tos que in gres sou no País des de

mar ço de 1995. Isso sig ni fi ca que ele var taxa de ju ros
em bu te um ris co igual men te ele va do, já que não re -
pre sen ta um atra ti vo até mes mo para o ca pi tal es tran-
ge i ro.

O Go ver no pas sa do man ti nha as ta xas de ju ros
para se gu rar a alta do dó lar. Essa tam bém foi a mo ti-
va ção do atu al Go ver no, acres cen do as pre o cu pa-
ções com a in fla ção e com a Gu er ra do Ira que. Com a
co ta ção da mo e da ame ri ca na aba i xo dos R$3,00,
esse ar gu men to já não exis te mais. A Gu er ra do Ira -
que já ter mi nou e se foi para se gu rar a in fla ção, ela
está sob con tro le. Por isso, in sis ti mos na im por tân cia
de re du zir mos a taxa de ju ros.

A Pe tro bras está anun ci an do uma di mi nu i ção
nos pre ços dos com bus tí ve is no mer ca do in ter no de
algo em tor no de 10%. Não ve mos, por tan to, mo ti vos
para man ter uma taxa de ju ros tão ele va da, nes se pa -
ta mar que está pa ra li san do a eco no mia bra si le i ra, le -
van do a pro du ção a es tag nar. E o de sem pre go nos
pre o cu pa. É pre ci so que fa ça mos uma aná li se e uma
re vi são so bre a taxa de ju ros. A eco no mia bra si le i ra
está a so frer com essa taxa por que ela, de fato, só re -
mu ne ra a es pe cu la ção.

A que da do sa lá rio dos tra ba lha do res, sem som-
ra de dú vi da, con ti nua as sus tan do. Em fe ve re i ro,
hou ve uma re du ção de 3,6%. Te mos um Go ver no do
qual de fen de mos inú me ras po si ções, mas de mons-
tra mos no Se na do nos sa pre o cu pa ção com o ar ro cho
sa la ri al, com a dita re for ma da Pre vi dên cia e, com
cer te za, com o de sem pre go re cor de.

Espe ra mos que o anun ci a do Pro gra ma Pri me i ro
Empre go, que deve be ne fi ci ar qua tro mi lhões de bra -
si le i ros de 15 a 24 anos seja pos to logo em prá ti ca.
Lem bro que ele foi ado ta do no Rio Gran de do Sul e
teve re sul ta do po si ti vo. O pro gra ma é des ti na do aos
jo vens do cam po e das ci da des, de tal for ma que pos -
sa ata car o pro ble ma do de sem pre go nos me i os ur ba-
no e ru ral, for çan do, as sim, o cres ci men to da eco no-
mia para o País.

Sr. Pre si den te, vou anun ci ar um fato que é para
mim hoje, por toda a his tó ria da nos sa li ga ção di re ta
com os apo sen ta dos e pen si o nis tas, uma no tí cia po -
si ti va. O Con se lho Fe de ral de Jus ti ça deu ga nho de
ca u sa para os apo sen ta dos e pen si o nis tas em re la-
ção às per das acu mu la das de 1997 a 2001, quan do
as con tri bu i ções dos as sa la ri a dos para a Pre vi dên cia
eram atu a li za das com base no IGP-DI, mas os be ne-
fí ci os eram atu a li za dos pelo INPC, o que re sul tou
numa per da para os apo sen ta dos de 25%. Por de ci-
são do Con se lho, os va lo res de ve rão ser ago ra atu a li-
za dos. Di zem que o Go ver no po de rá ter de pa gar
para os apo sen ta dos algo em tor no de R$25 bi lhões.
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Fui o au tor do pro je to dos 147% e lem bro que,
na épo ca, tam bém di zi am a mes ma co i sa. Fa la vam
em mais de R$50 bi lhões. Ga nha mos e apro va mos o
pro je to na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe -
de ral. Fo mos ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, quan do o
Go ver no, à épo ca, não quis pa gar aos apo sen ta dos.
Fi nal men te, o Go ver no pa gou-lhes, e a Pre vi dên cia
não fa liu, sen do, no meu en ten di men to, su pe ra vi tá ria
até hoje.

Por isso, não vejo mo ti vo al gum para que es ses
R$25 bi lhões de vi dos aos apo sen ta dos não se jam
pa gos, o que be ne fi ci a rá em tor no de 13 mi lhões de
apo sen ta dos e pen si o nis tas.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar o meu pro nun ci a-
men to, falo mais so bre a re for ma da Pre vi dên cia, as -
sun to que me de i xou mu i to pre o cu pa do e até cons-
tran gi do no Se na do, des de que a ma té ria à Casa che -
gou. Espe ra mos que se es ta be le ça um pro ces so de
ne go ci a ção e que a re for ma seja al te ra da com as
emen das de De pu ta dos e Se na do res e com a apre -
sen ta ção de uma pro pos ta que re pre sen te a mé dia
de pen sa men to da so ci e da de.

Sem pre digo que a re for ma da Pre vi dên cia in te-
res sa a 175 mi lhões de bra si le i ros. Não so mos con -
trá ri os à re for ma da Pre vi dên cia, já que en ten de mos
que pode ha ver ajus tes. No en tan to, não con cor do
que os ser vi do res pú bli cos se jam ta cha dos de ban di-
dos des sa re for ma. Os fun ci o ná ri os pú bli cos não se
fur ta rão a co la bo rar com sua quo ta de sa cri fí cio pes -
so al nos es for ços para trans for mar o Bra sil num país
mais jus to e so li dá rio.

Tam bém so mos fa vo rá ve is à im plan ta ção de
pro pos tas que re sul tem em cres ci men to eco nô mi co e 
na me lho ria da dis tri bu i ção de ren da.

Se na dor Ro meu Tuma, com cer te za ab so lu ta o
apar te é con ce di do.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Pa u lo
Paim, des cul pe-me. Inclu si ve, eu es ta va ins cri to para
fa lar, mas V. Exª to cou num pon to para o qual eu iria
cha mar a aten ção do Go ver no. Como V. Exª su ge riu a
co me mo ra ção do Dia do Tra ba lho em re u nião da
Mesa, des ta can do seu sig ni fi ca do, prin ci pal men te
quan do es ta mos dis cu tin do a re for ma pre vi den ciá ria
e tan tos ou tros as sun tos que in te res sam ao tra ba lha-
dor bra si le i ro, ins cre vi-me para fa lar so bre a sua
amar gu ra e an gús tia. Fui fun ci o ná rio pú bli co e es tou
apo sen ta do, após cin qüen ta anos de ser vi ço. Con si-
de ro que não se pode, como dis se V. Exª, cul par o fun -
ci o ná rio pú bli co por tudo o que vem ocor ren do com a
Pre vi dên cia So ci al. V. Exª já se re fe riu a dé bi tos su pe-
ri o res a R$1 bi lhão, que, in fe liz men te, não são de vi da-

men te co bra dos dos de ve do res da Pre vi dên cia. Se to -
dos pa gas sem, pro va vel men te a Pre vi dên cia So ci al
po de ria su por tar, pelo me nos, mais vin te anos. Acre -
di to que te mos de res pe i tar e pre ser var o fun ci o ná rio
pú bli co. Por quê? Aque les que mi li ta ram no Po der
Exe cu ti vo e fo ram ou são Go ver na do res, como é o
caso do Se na dor Íris Re zen de e de tan tos ou tros, sa -
bem o que re pre sen ta para a so ci e da de o bom fun ci o-
ná rio, aque le que aten de às li nhas de con du ta tra ça-
das pe los Go ver nos. Se o fun ci o ná rio não é bom e
não aten de bem, o ci da dão não re ce be a con tra par ti-
da es pe ra da, em bo ra pa gue seus im pos tos. Por isso,
en ten do que te mos de pres ti gi ar o fun ci o ná rio pú bli co
e que não po de mos res pon sa bi li zá-lo uni ca men te
pela des gra ça da Pre vi dên cia So ci al. Cum pri men to V.
Exª e agra de ço pes so al men te e em nome dos fun ci o-
ná ri os a aten ção de V. Exª, co bran do uma vi são mais
cor re ta so bre a ati vi da de pú bli ca.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Obri ga-
do, Se na dor Ro meu Tuma, pela com ple men ta ção do
meu pro nun ci a men to.

Lem bro que, em to dos os pa í ses da Amé ri ca La -
ti na em que se re a li za ram as re for mas nos mol des
das que es tão sen do anun ci a das, in fe liz men te o sis -
te ma pi o rou. Na Argen ti na, por exem plo, an tes da re -
for ma, ha via um su pe rá vit fis cal de US$2,2 bi lhões;
após a re for ma, o dé fi cit foi para US$6,9 bi lhões e
con ti nua cres cen do.

Ouvi al guns ar gu men tos que afir mam que a re -
for ma vai eco no mi zar R$52 bi lhões até 2033. Só no
pri me i ro tri mes tre des te ano, os ju ros das dí vi das in -
ter na e ex ter na che ga ram a R$50 bi lhões. Em três
me ses, pa ga mos aos cre do res o equi va len te ao que
po de ría mos eco no mi zar, em tese, em trin ta anos. Em
três me ses, pa ga mos mais que o va lor que po de ría-
mos eco no mi zar com a re for ma em trin ta anos.

Se o Go ver no, Sr. Pre si den te – é uma pro pos ta
–, vol tas se a co brar a alí quo ta de 18% so bre a Con tri-
bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do (CSLL) das ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras – re du zi da para 9% no iní cio do
Go ver no an te ri or – e aca bas se com a pos si bi li da de
da re du ção de ju ros so bre ca pi tal do pró prio IRPJ e
com a ex ten são de lu cros e di vi den dos da tri bu ta ção
do Impos to de Ren da das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, o
re sul ta do des sa me di da se ria uma re ce i ta adi ci o nal
por ano de R$13,8 bi lhões. Enquan to que re mos eco -
no mi zar R$52 bi lhões em 30 anos, po de ría mos, só
atu an do nes sa área, eco no mi zar R$13,8 bi lhões por
ano.Mul ti pli que-se por 30, e ve re mos que o lu cro será 
mu i to ma i or para a Pre vi dên cia, não tri bu tan do os ina -
ti vos e co bran do do sis te ma fi nan ce i ro.
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Mas es sas mu dan ças ca bem ao Con gres so Na -
ci o nal, Sr. Pre si den te, como dis se o pró prio Pre si den-
te Lula, que foi mu i to fe liz, quan do en tre gou o do cu-
men to à Casa: “Cabe à Câ ma ra e ao Se na do fa zer as
al te ra ções de vi das e, con se qüen te men te, as su mir a
res pon sa bi li da de do tex to que há de ser cons tru í do”.
A nós, De pu ta dos e Se na do res, cabe essa res pon sa-
bi li da de. Por isso, es tou mu i to tran qüi lo, por que en-
ten do que ha ve re mos de ne go ci ar mu i to nas duas
Ca sas para cons tru ir uma boa pro pos ta que aten da
aos in te res ses dos tra ba lha do res pú bli cos e da área
pri va da como tam bém dos apo sen ta dos e pen si o nis-
tas.

Sr. Pre si den te, em ne nhum mo men to de fen de-
mos pri vi lé gi os, como al guns ten tam in si nu ar. Sem pre
dis se que não que ro ape nas que os ma ra jás se jam tri -
bu ta dos em 11%; que ro que os ma ra jás, aque les que
ga nham R$53 mil, R$60 mil, R$70 mil se jam tri bu ta-
dos com a per da de 80% dos seus ven ci men tos. Na
pro pos ta que apre sen tei à Casa, men ci o nei que nin -
guém ga nha do erá rio pú bli co um sa lá rio ma i or que o
do Pre si den te da Re pú bli ca. Para va lo res in fe ri o res
ao per ce bi do pelo Che fe da Na ção, uti li za ría mos cál -
cu los atu a ri a is, cál cu los atu a li za dos, que não ge ram
dé fi cit. Va mos man ter o prin cí pio da apo sen ta do ria in -
te gral. E por que não man ter o prin cí pio de dois por
um, que de mons trou, ao lon go da his tó ria, que a Pre -
vi dên cia é su pe ra vi tá ria?

Sr. Pre si den te, fui Cons ti tu in te. Sa bía mos, pe los
avan ços tec no ló gi cos, a ro bó ti ca, a ci ber né ti ca, en-
fim, que os pos tos de tra ba lho di mi nu i ri am. Por isso,
cri a mos o Co fins, tri bu ta ção so bre lu cro, jo gos lo té ri-
cos e, mais à fren te, a pró pria CPMF, para apor tar re -
cur sos para a Pre vi dên cia. Se es sas ver bas fo rem
para a ca i xa da Pre vi dên cia, não te nho dú vi da de que
ela con ti nu a rá sen do su pe ra vi tá ria.

Sr. Pre si den te, con cluo o meu pro nun ci a men to
di zen do que es pe ra mos ain da en con trar uma sa í da
ne go ci a da com o Exe cu ti vo, não só quan to a essa re -
for ma, como quan to às re for mas tri bu tá ria, tra ba lhis ta
e a pró pria re for ma po lí ti ca.

Te nho uma ex pec ta ti va po si ti va quan to ao Go -
ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Lem-
bran do o dito em cam pa nha: que a es pe ran ça ven ça o 
medo, que ve nham as mu dan ças, para que pos sa-
mos trans for mar nos sos so nhos em re a li da de. Assim, 
com cer te za, es ta re mos cons tru in do um País mais
jus to, so li dá rio e igua li tá rio.

Sr. Pre si den te, nes se 1º de maio, o tra ba lha dor
não teve mu i to o que fes te jar, mas sim a pre o cu pa ção
dos tra ba lha do res pú bli cos, dos da ini ci a ti va pri va da,

dos apo sen ta dos e tam bém dos pen si o nis tas. Mas
ain da te mos mu i ta es pe ran ça, Sr. Pre si den te.

Encer ro meu pro nun ci a men to lem bran do de po i-
men to ocor ri do na Rá dio Ga ú cha, uma emis so ra do
Rio Gran de do Sul de gran de au diên cia. Em de ba te
so bre a re for ma da Pre vi dên cia, três ci da dãos de fen-
di am a re for ma. Ne nhum pôde fa lar con tra ela, o re -
sul ta do era im pe ra ti vo. A per gun ta era a se guin te:
você de fen de a re for ma nos mol des apre sen ta dos
pelo Go ver no ou no de fen di do pelo Se na dor Pa u lo
Paim e ou tros Par la men ta res? Não es tá va mos pre-
sen tes, e o re sul ta do foi de 70% a 30%, um re ca do da
po pu la ção de que de ve mos di a lo gar mu i to so bre essa 
re for ma e bus car uma sa í da que seja – como já dis se
– a mé dia de pen sa men to da so ci e da de.

Para mim, é mu i to di fí cil ace i tar a re du ção de
11% nos ven ci men tos de um ser vi dor pú bli co que ga -
nha R$1,5 mil – pra ti ca men te o sa lá rio mí ni mo do Di -
e e se – e há nove anos não tem re a jus te. É mu i to di fí-
cil! Se a pro pos ta for man ti da nes ses mol des, por fa -
vor, não me pe çam para vo tar a fa vor da mes ma. Não
te nho con di ção de vo tar uma re for ma nos mol des
apre sen ta dos até o mo men to.

Por tan to, faço um ape lo a to dos os Lí de res da
Casa no sen ti do de es ta be le cer mos um diá lo go, um
en ten di men to, uma ne go ci a ção, Se na dor Arthur Vir -
gí lio.

Di ri jo-me a V. Exª por que já de ba te mos mu i to
quan do V. Exª era Lí der do Go ver no. Já de cla rei a jor -
nal de cir cu la ção em meu Esta do que di a lo ga mos
mu i to, con ver sa mos mu i to e, inú me ras ve zes, em bo ra
não fos se a pro pos ta ide al, aque la que eu ima gi na va,
al te ra mos pro pos ta do Exe cu ti vo, e ela não veio para
cá como algo in to cá vel. Te nho cer te za de que tam-
bém no Go ver no Lula essa pro pos ta não será in to cá-
vel, ire mos di a lo gar e che ga re mos a uma pro pos ta
que al can ce a mé dia que tan to so li ci to.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Arthur Vir gí lio, an tes que V. Exª ini cie
seu apar te, lem bro que o Se na dor Pa u lo Paim já ul tra-
pas sou em 10 mi nu tos o tem po re gi men tal de 20 mi -
nu tos. Por tan to, peço a con tri bu i ção de V. Exª para
que o Se na dor Pa u lo Paim pos sa en cer rar o pro nun-
ci a men to, uma vez que ain da há Se na do res ins cri tos
para a ho me na gem ao Dia do Tra ba lha dor a re que ri-
men to do no bre Se na dor Pa u lo Paim.

09452 Ter ça-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    5ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Arthur Vir gí lio, an tes que V. Exª ini cie
seu apar te, lem bro que o Se na dor Pa u lo Paim já ul tra-
pas sou em 10 mi nu tos o tem po re gi men tal de 20 mi -
nu tos. Por tan to, peço a con tri bu i ção de V. Exª para
que o Se na dor Pa u lo Paim pos sa en cer rar o pro nun-
ci a men to, uma vez que ain da há Se na do res ins cri tos
para a ho me na gem ao Dia do Tra ba lha do res, a re-
que ri men to do no bre Se na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Pa u lo Paim, pa ra béns pelo dis cur so vi bran te e co ra jo-
so, como sem pre. Devo trans mi tir-lhe a sen sa ção
con tra di tó ria que te nho nu tri do a res pe i to de sua atu -
a ção par la men tar. Te nho por V. Exª uma es ti ma mu i to
gran de. Fo mos co le gas de Câ ma ra. Afor tu na da men te
– para mim – che ga mos jun tos ao Se na do. Já lhe digo 
qual é a con tra di ção. Di zia: será que o Paim vai mu -
dar? Se o Paim mu dar, até se apro xi ma rá de cer tas
te ses mi nhas. Do pon to de vis ta po lí ti co, é até mais
prá ti co, por que me sin to mais acom pa nha do, mas
per de ria um cer to apre ço de mi nha par te, por que se -
ria uma mu dan ça não pen sa da, em fun ção de in jun-
ções, e não em fun ção de uma efe ti va re fle xão. Ou tros
mu da ram. V. Exª man tém seu pon to de vis ta e vejo o
es for ço que faz para man ter a le al da de ao seu ami go,
o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que, aliás, é
uma fi gu ra que eu pró prio ad mi ro e res pe i to mu i to.
Por tan to, lou vo seu es for ço de ca mi nhar em di re ção
da re for ma e co e rên cia de man ter a mes ma per so na-
li da de. Mas me es pan ta mu i to, Se na dor Pa u lo Paim,
ver que, de me ses para cá, al gu mas pes so as do seu
Par ti do, da alta hi e rar quia, mu da ram de opi nião. Eu
po de ria di zer, den tro do que po de mos cha mar, num
bom sen ti do, de ci nis mo ma qui a vé li co: Que bom, mu -
da ram ou es tão pen san do qua se como pen sá va mos,
nós do Go ver no Fer nan do Hen ri que ! Mas os mé to-
dos co me çam a me as sus tar. Por exem plo, esse
“pren de e ar re ben ta”, do Go ver no do PT... Quem não
con cor da com ele ou cala ... Pode até dis cor dar – isso
foi dito por al guém -, fa lar as ne i ras. Não cre io que se -
jam as ne i ras. Uma pes soa tem o di re i to le gí ti mo de se 
ma ni fes tar. Os cha ma dos dis si den tes e os que não
são dis si den tes, como V. Exª, po dem ma ni fes tar-se
con tra, de acor do com a co e rên cia pas sa da e não
com a nova, com a nova co e rên cia. Mas é ter rí vel ter
de con cor da com o Esta do ou ca lar, se não é ex pul so,
sai. Essa ati tu de é pró pria da KGB ou de re gi mes da
au to ri da de de di re i ta, não de uma de mo cra cia. Lem -
bro-me de uma ati tu de do meu Par ti do, quan do do en -
ca mi nha men to da vo ta ção da pro pos ta de que bra do

mo no pó lio es ta tal do pe tró leo. Na oca sião, eu fa lei
após o Mi nis tro Almi no Afon so, vice-Lí der do Go ver no
Fer nan do Hen ri que, que que ria fa lar, mas não po de-
ria se pro nun ci ar con tra a re for ma pro pos ta pelo Go -
ver no do qual fa zia par te, até por que se ria de ma is
con ce der mos tem po para que se ma ni fes tas se con tra
a nos sa idéia. Foi o ilus tre De pu ta do, ex-lí der do PT,
meu pre za do ami go Mar ce lo Deda* que con ce deu o
ho rá rio do PT, seu ho rá rio, a Almi no Afon so*. Almi no
dis se co bras e la gar tos a res pe i to do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que e o que quis a res pe i to da re for ma
pro pos ta. Fa lei após Almi no Afon so, a res pe i to da pro -
fun da di ver gên cia que me se pa ra va do pa dri nho de
meu pri me i ro ca sa men to, o me lhor ami go que meu
pai já teve. Nós, do PSDB, do Go ver no Fer nan do
Hen ri que, em ne nhum mo men to to ma mos qual quer
ati tu de drás ti ca em re la ção ao Mi nis tro Almi no Afon -
so. S. Exª fi cou com sua po si ção. Pro cu ra mos, cla ro,
iso lá-lo, cons ti tu ir nos sa ma i o ria. Não hou ve, no en-
tan to, re u nião para im por o si lên cio a S. Exª, nem
ame a ça de ex pul são. Não hou ve qual quer des res pe i-
to a uma fi gu ra que pos su ía um pas sa do his tó ri co li -
ga do à tese que jul ga va equi vo ca da. O cer to, está
pro va do – e es ta mos per to da auto-su fi ciên cia na pro -
du ção de pe tró leo -, era ter que bra do o mo no pó lio. O
que, para mim, acon te ceu. Tudo isso mos tra o ca rá ter
de mo crá ti co do meu Par ti do, que tem pa ciên cia, que
é to le ran te, e, tam bém, como as co i sas têm sido du -
ras no Par ti do de V. Exª. Vejo que a so lu ção tal vez
seja de i xar o PT para a Se na do ra He lo í sa He le na e
para ou tros e fun dar um novo Par ti do. S. Exª nada
está fa zen do a não ser de fen der seu ideá rio de vida.
Enten do que, quan do a re for ma che gar para ser dis -
cu ti da para va ler, de po is que o PT acer tar com a Opo -
si ção, es ta re mos aber tos para aper fe i çoá-la, para
votá-la e apro vá-la, até por que en ten de mos que ela,
em seu con jun to, é boa para o País. Aqui, te mos dois
di re i tos: o de co brar que o Go ver no or ga ni ze sua base 
e, de po is, ve nha con ver sar co nos co. Caso con trá rio,
não po de mos le var a sé rio seu ver da de i ro ou fal so de -
se jo de fa zer re for mas. Qu e ro di zer que lou vo a co ra-
gem de pes so as como V.Exª que, com mu i ta ha bi li da-
de, con se guem di zer tudo o que que rem. Ou tros, que
não es tão tão pre o cu pa dos com a ques tão da ha bi li-
da de, têm dito o que que rem, mas são ame a ça dos de
te rem suas car re i ras po lí ti cas ce i fa das. Estra nho, por -
que este País exi ge que se res pe i te o di re i to dos ou -
tros à opi nião. São pes so as que não es tão in ven tan do
a roda, mas di zen do o que sem pre dis se ram a vida
toda. Aque les que mu da ram é que pre co ni zam, a par-
tir do mo men to em que mu da ram e di zem: eu, fu la no
de tal, un gi do, Deus, semi-Deus, po de ro so, di ta to ri al,
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au to ri tá rio, que sei mais do que todo mun do, que sou
me lhor do que to dos, pen sa va como eles. Era lou vá-
vel o pen sa men to de les. Ago ra, que pen so di fe ren te,
digo-lhes que pren do, que ar re ben to, que cas so, que
puno, que per si go, que co a jo. Em ou tras, pa la vras, em 
ple na de mo cra cia, in fe liz men te, sou obri ga do a exal -
tar a co ra gem. Falo da co ra gem da Se na do ra, da co -
ra gem de V. Exª e de pes so as que in sis tem em se
man ter fiéis, ape sar das ame a ças que, para al guns,
são ve la das. Mi nis tros, se não fi ze rem exa ta men te
como que re mos, per de rão o car go. Assim, lí de res e
tan tos ou tros se rão des ti tu í dos; par la men ta res se rão
ex pul sos. La men to que te nha, de re pen te, de vol tar a
fa zer algo que não gos ta ria de fa zer mais: lu tar. Em
ple na de mo cra cia – como lu ta mos V. Exª, eu e tan tos
ou tros, para que ti vés se mos de mo cra cia nes te País
–, nun ca mais pen sei que fos se lu tar para que se ti -
ves se co ra gem, ou ver pes so as lu tan do. A de mo cra-
cia não pres su põe co ra gem, mas ape nas que cada
um siga a sua co e rên cia. Infe liz men te, essa nu vem
au to ri tá ria aca ba sen do de sa fi a da por pes so as como
V. Exª que, de novo, po de rá dis cor dar de mim. Pode
ser que, de re pen te, nos en con tre mos – V. Exª em um
can to e eu no ou tro – e pa ra do xal men te eu fi que até
ao lado do Go ver no de V. Exª. Pode ser que acon te ça.
No en tan to, algo te mos em co mum e o Pre si den te
Lula tam bém, mais do que o Go ver no de V. Exª tem
de mons tra do ter. Te mos to le rân cia pela po si ção do
ou tro, es pí ri to de mo crá ti co, e não ace i ta mos tu te la,
au to ri ta ris mo, pes so as que ima gi nam que sua opi-
nião, da épo ca, é a que vale. Além de ser in co e ren te,
pa re ce-me le vi a no, pou co ho nes to in te lec tu al men te e 
agres si vo à de mo cra cia bra si le i ra, que es ta mos cons -
tru in do. Por tan to, pa ra béns – la men to di zer – pela co -
ra gem de V. Exª de ex por idéi as, mes mo que, de mu i to
de las, eu dis cor de. Infe liz men te, na de mo cra cia bra si-
le i ra, vol tou-se a pre ci sar de co ra gem para di zer as
co i sas, por que há pes so as que não ace i tam a in de-
pen dên cia das ou tras e es tão en quis ta das no cha ma-
do “nú cleo duro” do Go ver no do Par ti do dos Tra ba lha-
do res.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, con cluo.

Se na dor Arthur Vir gí lio, V. Exª pode ter cer te za
de que, ao fa zer essa re fle xão nes ta ses são de ho me-
na gem ao tra ba lha dor bra si le i ro das áre as pú bli ca –
re pi to – e pri va da, a apo sen ta dos e pen si o nis tas, tam -
bém o faço no in tu i to de pas sar uma men sa gem po si-
ti va ao Exe cu ti vo e tam bém à Opo si ção, que V. Exª re -
pre sen ta mu i to bem: que con si ga mos di a lo gar, ne go-
ci ar e cons tru ir uma pro pos ta al ter na ti va.

To mei a li ber da de, para não di zer que es tou
ape nas cri ti can do os pon tos de que dis cor do, de con -
vo car para esta quar ta-fe i ra uma re u nião com en ti da-
des de tra ba lha do res das áre as pú bli ca e pri va da e
Par la men ta res para dis cu tir a for mu la ção de emen-
das, en fim, pro pos tas al ter na ti vas à re for ma da Pre vi-
dên cia. Sr. Pre si den te, faço isso com o ma i or ca ri nho
e res pe i to ao Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Enten do que a de mo cra cia avan ça a par tir do mo-
men to em que se po li ti za e se po la ri za o de ba te no
cam po das idéi as. A par tir daí, en ten do que po de mos
avan çar.

Sr. Pre si den te, de fen do e de fen de rei eter na-
men te o di re i to à ex pres são e à opi nião. Não pos so
con cor dar com o que con si de ro uma vi o lên cia quan -
do se tem que vo tar con tra prin cí pi os. Nun ca vo ta rei
con tra o que en ten do ser prin cí pio e cons ciên cia, mas 
es tou mu i to ani ma do. Nes te mo men to, meu Lí der
Tião Vi a na che ga ao ple ná rio. Te nho cer te za de que
S. Exª será fun da men tal para cons tru ir mos essa ne -
go ci a ção en tre Par la men ta res, en ti da des e o pró prio
Exe cu ti vo.

Se na dor Tião Vi a na, na mi nha aná li se, lem bran-
do o Dia do Tra ba lha do, pri me i ro de maio, di zia que
ha ve re mos, sim, de cons tru ir uma pro pos ta ne go ciá-
vel. Pos so di zer com ale gria que acho que fui o De pu-
ta do que mais leis apro vou, mes mo sen do da Opo si-
ção, por que sem pre di a lo guei com os po de res cons ti-
tu í dos. Te nho cer te za de que fa re mos uma bela ne go-
ci a ção e ha ve re mos de cons tru ir e apro var – to ma ra
–, por una ni mi da de, tan to a re for ma tri bu tá ria como a
da Pre vi dên cia e as pró pri as al te ra ções na CLT.Mu i ta
es pe ran ça, mu i to so nho e mu i ta luta para aju dar a
trans for mar o País no país dos nos sos so nhos.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, co me mo ra mos no dia pri me i ro de
maio o Dia do Tra ba lho, data fes ti va de cu nho uni ver-
sal. Ape nas em pou cos pa í ses, como os Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, co me mo ra-se em data di fe ren te.

No Bra sil, a data é car re ga da de sim bo lis mo sob 
mu i tos as pec tos. É fe ri a do na ci o nal, en se jan do aos
tra ba lha do res em ge ral a opor tu ni da de do des can so
e de ar ti cu la ção de fes ti vi da des alu si vas às suas con -
quis tas e lu tas. Ao mes mo tem po, ser ve para lem brar
a to dos os que têm um mí ni mo de cons ciên cia so ci al
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como es ta mos dis tan tes de um pa ta mar mi ni ma men-
te ace i tá vel de dig ni da de para a ma i o ria dos que tra -
ba lham no Bra sil.

Nes te mo men to mes mo, es ta mos as sis tin do a
mais um ca pí tu lo da eter na no ve la mal es cri ta de res -
pon sa bi li zar os que tra ba lham pe los rom bos nas con -
tas de um go ver no his to ri ca men te per du lá rio. E bus -
ca-se re me di ar a si tu a ção res trin gin do-se di re i tos e
eli mi nan do-se con quis tas, mes mo um go ver no ele i to
sob o sig no da re den ção dos po bres e dos que tra ba-
lham.

Num mo de lo ca pi ta lis ta de eco no mia, como o
nos so, o tra ba lho, as sa la ri a do ou não, é o que as se-
gu ra a dig ni da de da vida dos ci da dãos bra si le i ros.
Assim é que as se gu rar o aces so ao tra ba lho e à ren -
da dig na é um de ver da so ci e da de, cuja ins tân cia re -
pre sen ta ti va é o Esta do em suas di fe ren tes es fe ras
de po der. Não cabe, evi den te men te, ao Esta do ge rar
em pre gos na ad mi nis tra ção di re ta, one ran do os con -
tri bu in tes e de se qui li bran do as con tas pú bli cas. As
po lí ti cas cli en te lis tas e pa tri mo ni a lis tas, tão tra di ci o-
na is no Bra sil até hoje, têm de ser subs ti tu í das por ra -
ci o na li da de, efi ciên cia e efi cá cia do Po der Pú bli co na
ges tão da co i sa pú bli ca e na po lí ti ca de in cen ti vo ao
de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co har mo ni o so.

O Bra sil des fru ta de uma das mais avan ça das
le gis la ções tra ba lhis tas do mun do. O que nos fal ta é
ge rar em pre gos dig na men te re mu ne ra dos em quan ti-
da de e qua li da de que per mi tam a nos sa so ci e da de se 
trans for mar para me lhor.

Para se ter uma idéia, Sr. Pre si den te, a Fran ça
tem di ver sos dis po si ti vos de pro te ção so ci al ao tra ba-
lha dor mu i to mais ri go ro sos do que os nos sos. Nem
por isso há cri se sis tê mi ca de em pre go na que le país.
Mais ain da: o sa lá rio mí ni mo na Fran ça, si mi lar ao
nor te-ame ri ca no, be i ra os mil dó la res ou mais. Aqui
no Bra sil o sa lá rio mí ni mo mal al can ça os oi ten ta dó -
la res. Pior ain da, o be ne fí cio má xi mo de apo sen ta do-
ria no re gi me ge ral nem se quer che ga ao equi va len te
ao mí ni mo fran cês ou nor te-ame ri ca no.

Esta mos, pois, di an te de uma in jus ti ça so ci al
das mais gri tan tes, so bre tu do se aten tar mos para o
fato de que o cus to de vida no Bra sil não está mu i to
dis tan te do afe ri do nos pa í ses eu ro pe us ou nor-
te-ame ri ca nos. Como pre ten der dig ni fi car o tra ba lho
se a ren da é mi se rá vel e a apo sen ta do ria é si nô ni mo
de qua se fome? De fato, o Esta do bra si le i ro, como re -
pre sen tan te da so ci e da de, des con si de ra a ci da da nia
dos que tra ba lham. A im pres são que ain da per pas sa
a ma i or par te da po pu la ção é de que os ad mi nis tra do-
res pú bli cos es tão mais pre o cu pa dos con si go mes-
mos e com os po de ro sos do que com o bem-es tar da -

que les para quem a Admi nis tra ção Pú bli ca de di ca
sua ra zão de exis tir.

Sr. Pre si den te, mes mo ar ris can do ser re pe ti ti vo,
ouso lem brar a este ilus tre Ple ná rio que a es co lha do
dia 1º de maio como Dia Inter na ci o nal do Tra ba lho se
deu ao fi nal do sé cu lo XIX, em um con gres so in ter na-
ci o nal de tra ba lha do res re a li za do em Pa ris, ain da e
en tão cen tro dos even tos so ci o cul tu ra is do mun do
oci den tal. E a con sa gra ção des sa data se de veu ao
fato mar can te de que foi nes se dia que os ope rá ri os
de Chi ca go, ci da de al ta men te in dus tri a li za da dos
Esta dos Uni dos, sa í ram em mar cha pa cí fi ca re i vin di-
ca tó ria da re du ção da jor na da de tra ba lho diá ria de 13 
ho ras para 8 ho ras. E fo ram não só ca ça dos pela po lí-
cia como hou ve mor tos, pri si o ne i ros e con de na ções à 
pri são per pé tua. Foi a re vol ta da opi nião pú bli ca que
fez o Esta do nor te-ame ri ca no re cu ar, re co nhe cer o
abu so de po der e anu lar as con de na ções ar bi trá ri as e 
ob vi a men te sub me ti das aos in te res ses dos po de ro-
sos in dus tri a is e do nos da for ça po lí ti ca da épo ca.

Foi como sím bo lo de luta e de re vi são da opres -
são dos que tra ba lham que nas ceu o dia 1º de maio
para nós. Sin to ma ti ca men te os EUA co me mo ram sua
data em se tem bro, des co nec tan do-a com ple ta men te
dos even tos de Chi ca go e li gan do-a ao fi nal do ve rão
e ao pe río do das co lhe i tas no cam po.

Hoje, Sr. Pre si den te, vi ve mos um con tex to par ti-
cu lar da his tó ria do Bra sil. Te mos um Pre si den te da
Re pú bli ca de ori gem ope rá ria, cujo pas sa do o qua li fi-
ca ria como de fen sor do tra ba lho e dos tra ba lha do res,
cuja atu a ção como lí der sin di cal o co lo cou mu i tas ve -
zes em con fron to com a clas se em pre sa ri al. Mas,
hoje, como Pre si den te do País, deve ze lar ple na men-
te pelo cum pri men to da Cons ti tu i ção, pelo res ga te da
dí vi da so ci al in ter na do Bra sil, pela re to ma da do cres -
ci men to e pela har mo nia do pro ces so de de sen vol vi-
men to na ci o nal.

Di an te das pro pos tas fe i tas pelo Pre si den te Lula 
e sua equi pe, te re mos oca sião de aca lo ra das dis cus-
sões no Con gres so Na ci o nal e em to dos os fó runs da
so ci e da de so bre as gra ves ques tões que afli gem toda 
a Na ção. Assal ta-me, con tu do, des de já uma pre o cu-
pa ção com o viés que tem sido dado aos pro ble mas
de fun do das ques tões pre vi den ciá ria e tra ba lhis ta.

Aos go ver nos que se têm su ce di do e, es tar re-
ce do ra men te, a este tam bém mais tem pre o cu pa do
ta par o bu ra co da Pre vi dên cia do que me lho rar as
con di ções de aten di men to à po pu la ção, evi tar a fra -
u de e a eva são de ren da e ge rar ri que za para au -
men tar a ar re ca da ção do sis te ma na ci o nal de
bem-es tar so ci al.
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É ina cre di tá vel que se que i ra, por exem plo, re -
du zir os be ne fí ci os de quem le gi ti ma men te os tem ou
con quis tou, em vez de au men tar o min gua do be ne fí-
cio da que les que mal so bre vi vem e têm sido man ti-
dos, à sua re ve lia, à mar gem do sis te ma de pro te ção
so ci al e de ci da da nia dig na. Tra ta-se da ve lha má xi ma
de ni ve lar por ba i xo, para não ter que ge rir com ma i or
efi cá cia e res pon sa bi li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não cre io
que a so lu ção dos pro ble mas bra si le i ros es te ja em
res trin gir di re i tos ou até mes mo eli mi ná-los. Nos sa
mis são como di ri gen tes da Na ção é en con trar me i os
de as se gu rar a ma nu ten ção do mí ni mo que já foi con -
quis ta do e con so li dar ca mi nhos de ele va ção do pa ta-
mar de pro te ção so ci al no Bra sil.

Estig ma ti zar ca te go ri as fun ci o na is, co lo can-
do-as sob o olhar de cen su ra dos de ma is seg men tos
da so ci e da de não só é in jus to como visa a fo men tar a
dis cór dia numa so ci e da de já tão che ia de ten sões. No 
caso es pe cí fi co dos ser vi do res pú bli cos é atri bu-
ir-lhes o pa pel de aves de ra pi na do Te sou ro Na ci o nal,
quan do lhes cabe, isso sim, o mé ri to de fa zer o Esta -
do fun ci o nar para o bem de to dos, mes mo que sob
con di ções di fí ce is de tra ba lho, como hoje en fren ta
todo o ser vi ço pú bli co bra si le i ro.

Ge rir a co i sa pú bli ca com vi são pa tri mo ni a lis ta
não é apa ná gio dos ser vi do res ou dos mo des tos bar -
na bés, como eram cha ma dos, mas sim dos que, de -
ten to res das ca ne tas de no me a ção, as usa ram de
modo ir res pon sá vel.

Assim, Sr. Pre si den te, o Con gres so Na ci o nal
terá, nes te tem po que ora se ini cia, a ta re fa ár dua de
cor ri gir as gra ves dis tor ções que exis tem no mun do
do tra ba lho bra si le i ro, sem que isso seja fe i to por meio 
de cor tes de di re i tos le gí ti mos, mas sim pela im ple-
men ta ção de me ca nis mos que as se gu rem o usu fru to
dos le gí ti mos be ne fí ci os a que to dos os bra si le i ros
têm di re i to, se jam ser vi do res pú bli cos ou tra ba lha do-
res da ini ci a ti va pri va da.

Não é por que o tra ba lha dor da ini ci a ti va pri va da
está à mín gua de am pa ro na ques tão do em pre go, do
sa lá rio e da apo sen ta do ria que se deva aca cha par o
ser vi dor pú bli co. Ao con trá rio, lu te mos para dar ao tra -
ba lha dor da ini ci a ti va pri va da os mes mos be ne fí ci os
que to dos os tra ba lha do res do mun do de sen vol vi do
têm: apo sen ta do ria dig na, ser vi ço pú bli co de sa ú de,
edu ca ção e pre vi den ciá rio cor re tos, efi ci en tes e uni -
ver sa is.

O Bra sil ini ci ou sua mar cha em di re ção ao mun -
do or ga ni za do do tra ba lho com a abo li ção da es cra va-
tu ra, em 1888. Após al can çar uma le gis la ção tra ba-
lhis ta que ad qui riu con sis tên cia a par tir de 1930, mes -

mo atra ves san do os pe río dos de Ge tú lio Var gas e do
Mo vi men to Po lí ti co de 1964, vi mos nos so País al can-
çar uma cer ta ma tu ri da de no cam po do tra ba lho ao
ins cre ver no art. 7º da Cons ti tu i ção de 1988 os fun da-
men tos mais no bres do que são os di re i tos dos tra ba-
lha do res bra si le i ros. Esta mos, to da via, mu i to dis tan-
tes da sua ple na con cre ti za ção no fato so ci al. Mu i to
há ain da a ser re a li za do para que es ses di re i tos pas -
sem da ex pec ta ti va para a re a li da de.

Está na hora, Srªs e Srs. Se na do res, de trans for-
mar mos o Bra sil num país de re a li da des so ci a is dig -
nas para to dos os nos sos ci da dãos. Esse deve ser o
gran de sig ni fi ca do do Dia do Traba lho, que co me mo-
ra mos nes se 1º de maio pas sa do.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko, do Par ti do dos Traba lha do res, do Esta -
do do Mato Gros so.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT. 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, es -
ta mos re u ni dos hoje nes te ple ná rio para co me mo rar
uma data his tó ri ca que al guns, nos úl ti mos tem pos,
ten tam in ten sa men te des ca rac te ri zar.

Enten de mos que, em se tra tan do do 1º de maio,
to da via, não pode ha ver me i as pa la vras. Esta mos
aqui para di zer a to dos os ope rá ri os, a to dos os pro fis-
si o na is li be ra is, a to dos os sem-teto, a to dos os
sem-ter ra, aos tra ba lha do res do cam po e da ci da de, a 
to dos os que com ba tem pela eman ci pa ção hu ma na,
que nos sa luta se man tém fir me e in ten sa e que não
abri mos mão dela. 

Mu i tos de sen con tros e de sin for ma ções cer cam
a data his tó ri ca do 1º maio. Gos ta ría mos de afir mar
que es ta mos nes ta tri bu na para re ve ren ci ar o dia do
tra ba lha dor e não o Dia do Tra ba lho; que es ta mos
aqui para nos so mar à luta de tan tos quan tos mi li tam
pelo fim de toda for ma de ex plo ra ção e opres são nes -
te mun do, sa ben do que cabe a cada um de nós con tri-
bu ir para que o pro ces so so ci al avan ce no rumo da
jus ti ça e da igual da de so ci al. Te nho cer te za, como mi -
li tan te e como Se na do ra do Par ti do dos Tra ba lha do-
res que o Pre si den te Lula vai en con trar o ca mi nho,
sim, para a su pe ra ção, para o fim da de si gual da de so -
ci al. O Go ver no Lula ha ve rá de im plan tar po lí ti cas so -
ci a is que re al men te me lho rem a si tu a ção de gran de
par ce la da so ci e da de que hoje ain da con ti nua ex tre-
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ma men te opri mi da e fora do mer ca do de tra ba lho e do 
con su mo em nos so País.

As ori gens do 1º de maio re me tem-nos à pro-
pos ta dos tra ba lha do res or ga ni za dos na Asso ci a ção
Inter na ci o nal dos Tra ba lha do res (AIT) de de cla rar um
dia de luta pe las oito ho ras de tra ba lho. Mas fo ram os
acon te ci men tos de Chi ca go, nos Esta dos Uni dos, em
1886, que vi e ram a dar ao 1º de maio o seu de fi ni ti vo
sig ni fi ca do de dia in ter na ci o nal de luta dos tra ba lha-
do res.

Nun ca é de ma is re cor dar, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que no sé cu lo XIX era co mum o tra -
ba lho de cri an ças, de mu lhe res grá vi das e de ope rá ri-
os em ex te nu an tes jor na das de tra ba lho que re pro du-
zi am a tra di ci o nal jor na da de sol a sol dos agri cul to-
res.

No fi nal do sé cu lo XIX, vá ri os re for ma do res so -
ci a is já ti nham pro pos to, em vá ri as épo cas, a idéia de
di vi dir o dia em três pe río dos: oito ho ras de tra ba lho,
oito ho ras de es tu do e la zer e oito ho ras de sono. Isso
sem pre den tro da uto pia vis ta pe los re a lis tas do po -
der, mas que não acon te ce.

Com o de sen vol vi men to do as so ci a ti vis mo ope -
rá rio e, par ti cu lar men te, do sin di ca lis mo au tô no mo, a
pro pos ta das oito ho ras de jor na da má xi ma, tor-
nou-se um dos ob je ti vos cen tra is das lu tas ope rá ri as,
mar can do o ima gi ná rio e a cul tu ra ope rá ria du ran te
dé ca das em que foi im por tan te fa tor de mo bi li za ção,
mas, ao mes mo tem po, ca u sa da vi o len ta re pres são e 
de inú me ras pri sões e mor tes de tra ba lha do res.

Qu an do mi lha res de tra ba lha do res de Chi ca go,
tal como de mu i tas ou tras ci da des ame ri ca nas, fo ram
às ruas no 1º de maio de 1886, se guin do os ape los do 
sin di ca tos, não es pe ra vam a tra gé dia que mar ca ria
para sem pre essa data.

No dia 04 de maio du ran te no vas ma ni fes ta ções
na Pra ça Hay mar ket, uma ex plo são no meio da ma ni-
fes ta ção ser viu como jus ti fi ca ti va para a re pres são
bru tal que se se guiu e que pro vo cou mais de cem
mor tes e a pri são de de ze nas de mi li tan tes ope rá ri os
e anar quis tas.

Alber to Par sons, um dos ora do res do co mí cio
de Hay mar ket, co nhe ci do mi li tan te anar quis ta, ti pó-
gra fo, que não ti nha sido pre so du ran te os acon te ci-
men tos, apre sen tou-se vo lun ta ri a men te à Po lí cia ten -
do de cla ra do: “Se é ne ces sá rio su bir tam bém ao ca -
da fal so pelo di re i to dos tra ba lha do res, pela ca u sa da
li ber da de e para me lho rar a sor te dos opri mi dos, aqui
es tou”. Jun ta men te com Au gust Spi es, Ge or ge Engel, 
Adolf Fis cher, Ge or ge Engel, Lud wig Lingg, car pin te i-
ro, Mi cha el Schwab, en ca der na dor, Sa mu el Fi el den,

ope rá rio, e Oscar Neeb se ri am jul ga dos e con de na-
dos, ten do os qua tro pri me i ros sido con de na dos à for -
ca, Par sons, Fis cher, Spi es e Engel fo ram exe cu ta dos
em 11 de no vem bro, en quan to Lingg se su i ci dou na
cela. Au gus to Spi es de cla rou pro fe ti ca men te an tes de 
mor rer: “Virá o dia em que o nos so si lên cio será mais
po de ro so que as vo zes que nos es tran gu la is hoje”.

Esse epi só dio mar can te do sin di ca lis mo in ter-
na ci o nal, co nhe ci do como os “Már ti res de Chi ca go”,
tor nou-se sím bo lo e mar co para uma luta que, a par tir
daí, se ge ne ra li za ria por todo o mun do.

O cri me do Esta do ame ri ca no, idên ti co ao de
mu i tos ou tros Esta dos que con ti nu a ram du ran te mu i-
tas dé ca das para re pri mir as lu tas ope rá ri as, in clu si ve
as ma ni fes ta ções de 1º de Maio, era pro du to de so ci e-
da des onde os in te res ses do mi nan tes não ne ces si ta-
vam se quer ser dis si mu la dos. Na épo ca, o Chi ca go
Ti mes afir ma va: “A pri são e os tra ba lhos for ça dos são 
a úni ca so lu ção ade qua da para a ques tão so ci al”,
mas ou tros jor na is eram ain da mais ex plí ci tos como o
New York Tri bu ne: “Esses bru tos – os ope rá ri os – só
com pre en dem a for ça, uma for ça que pos sam re cor-
dar du ran te vá ri as ge ra ções...”.

Seis anos mais tar de, em 1893, a con de na ção
se ria anu la da e re co nhe ci do o ca rá ter po lí ti co e per -
se cu tó rio do jul ga men to, sen do en tão li ber ta dos os
réus ain da pre sos, numa ma ni fes ta ção co mum do re -
co nhe ci men to tar dio do ter ror de Esta do, que se vi ria
a re pe tir no tam bém cé le bre epi só dio de Sac co e Van -
zet ti.

A par tir da dé ca da de 90, com a de ci são do Con -
gres so de 1888, da Fe de ra ção do Tra ba lho Ame ri ca-
na e do Con gres so So ci a lis ta de Pa ris, de cla ra ram o
dia 1º de maio como o dia in ter na ci o nal de luta do tra -
ba lha dor e o sin di ca lis mo em todo o mun do ado tou
essa data sim bó li ca, mes mo se man ten do até o sé cu-
lo pas sa do como fe ri a do ile gal que sem pre ge ra va
con fli tos e re pres são.

Se gun do o his to ri a dor do mo vi men to ope rá rio
Edgar Ro dri gues, a pri me i ra ten ta ti va de co me mo rar
o 1º de maio no Bra sil foi em 1894, em São Pa u lo, por
ini ci a ti va do ita li a no Artur Cam pag no li, ini ci a ti va frus -
tra da pe las pri sões de sen ca de a das pela Po lí cia. No
en tan to, na dé ca da se guin te ini ci a ram-se as co me-
mo ra ções do dia 1º de maio em vá ri as ci da des, sen do
pu bli ca dos vá ri os jor na is es pe ci a is, de di ca dos ao dia
dos tra ba lha do res e nú me ros es pe ci a is da im pren sa
ope rá ria, co me mo ran do a data. São Pa u lo, San tos,
Por to Ale gre, Pe lo tas, Cu ri ti ba e Rio de Ja ne i ro fo ram
al guns dos cen tros ur ba nos onde o nas cen te sin di ca-
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lis mo bra si le i ro, to dos os anos, co me mo ra va esse dia
à mar gem da le ga li da de do mi nan te.

Srªs e Srs. Se na do res, fo ram dé ca das de luta
dos tra ba lha do res para con so li dar a li ber da de de or -
ga ni za ção e de ex pres são.

No Bra sil, no 1º de maio de 2003, o que mais se
dis cu te a res pe i to dos tra ba lha do res é o con ti nu a do
au men to das ta xas de de sem pre go que se ob ser vam
em nos sa so ci e da de.

No no ti ciá rio do fi nal de se ma na, viu-se o trá gi co
re gis tro de que cer ca de 20% da mão-de-obra de São
Pa u lo, prin ci pal cen tro eco nô mi co da nos sa Fe de ra-
ção, en con tra-se de sem pre ga da e sem rumo. Sim,
Srªs e Srs. Se na do res, nós do Par ti do dos Tra ba lha-
do res, que este ano, como po lí ti cos do PT, as su mi-
mos o Go ver no des te País, re co nhe ce mos que o de -
sem pre go se man tém como sé rio de sa fio so ci al, mas
a es pe ran ça tão pro pa la da pelo Go ver no Lula, sim,
Srªs e Srs. Se na do res, vai-se con cre ti zar. Está por
sair, nos pró xi mos dias, o Pro gra ma de Ge ra ção do
Pri me i ro Empre go, as sim tam bém como o pro gra ma
de em pre go para o meio ru ral.

Te mos tam bém – não te nho aqui o do cu men to –
uma po lí ti ca ex tre ma men te cor re la ci o na da com o
Fome Zero. No que diz res pe i to às con di ções de fi -
nan ci a men to para os pe que nos pro du to res ru ra is, es -
tes já es ta rão par ti ci pan do des sa po lí ti ca de in clu são
no mer ca do com os seus pro du tos, de for ma di re ta-
men te cor re la ta com o Pro gra ma Fome Zero. É um
Pro gra ma que va mos dis cu tir numa pró xi ma opor tu ni-
da de, des ta tri bu na, que já é um des mem bra men to
para o fu tu ro com re la ção à con quis ta da ci da da nia
dos tra ba lha do res em nos so País.

Nes se dia 1º de maio de 2003, dia de luta e de
re fle xão, nós, Par la men ta res com pro me ti dos com as
lu tas dos tra ba lha do res, te mos que re gis trar que exis -
tem mo ti vos para as jus tas in qui e ta ções de nos sa ci -
da da nia. É bem ver da de que, con tra a re a li da de dos
anos an te ri o res, te mos, ago ra, um Go ver no iden ti fi ca-
do com o povo po bre, um Go ver no que cer ta men te há 
de usar toda sua cri a ti vi da de e to das as suas ener gi-
as para mo di fi car essa re a li da de so ci al que ain da é
mu i to pre o cu pan te.

Nos sa es pe ran ça e nos sa ex pec ta ti va é de que
se pas se, a par tir des ta ges tão do Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, a um pa ta mar ino va dor.

A in fla ção em as cen são tem que ter uma pa ra-
da. Ela será de be la da com cer te za.

O de sem pre go, que não pa rou de cres cer, ape -
sar dos qua tro me ses do Go ver no Lula, será de be la-
do e nós, Se na do ras e Se na do res, no bres com pa-

nhe i ros do Par ti do dos Tra ba lha do res, te mos que de -
mons trar ca pa ci da de e cons ciên cia, como go ver nan-
tes e como Par la men ta res, para fir mar os ca mi nhos
que a so ci e da de tan to re cla ma. Por que uma co i sa é
cer ta: com a am pli a ção do ní vel de em pre go, virá cer-
ta men te o de crés ci mo nos ní ve is alar man tes de cri mi-
na li da de que tan to in qui e tam a Na ção bra si le i ra.

No pró prio Dia Inter na ci o nal dos Tra ba lha do res,
vi ve mos um mo men to de ex tre ma amar gu ra com re -
la ção à ques tão da vi o lên cia. Meu neto de qua tro me -
ses fi cou, por duas ho ras, com uma arma na ca be ça.
Isso tudo sig ni fi ca in se gu ran ça, e in se gu ran ça se
com ba te com ge ra ção de em pre go.

As ex pec ta ti vas re la ti vas ao cres ci men to da
eco no mia e à aber tu ra de mais pos tos de tra ba lho
aguar dam por con cre ti za ção – e nes se 1º de Maio,
não po de mos fu gir à cons ta ta ção des ta re a li da de.

Mas o cha ma men to da Ban ca da do PT, do Go -
ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res, é para que se ja-
mos par ce i ros, nós do Go ver no pe tis ta, nós des te
Par la men to e to dos os se to res or ga ni za dos em nos sa
so ci e da de, no pro ces so de re cons tru ção da so ci e da-
de bra si le i ra, vi san do ao es ta be le ci men to do de fi ni ti-
vo equi lí brio so ci al.

Eu gos ta ria de fa lar aqui da ques tão agrá ria, do
dra ma co ti di a no vi vi do pe los tra ba lha do res ru ra is no
Bra sil. E o que te nho a di zer é que con cor do com
aque les ana lis tas que apro xi mam o mas sa cre dos
Már ti res de Chi ca go da que le epi só dio que fi cou co-
nhe ci do no Bra sil como o mas sa cre de Eldo ra do de
Ca ra jás.

Obser vem, Srªs e Srs. Se na do res, que da dos le -
van ta dos pela CPT – Co mis são Pas to ral da Ter ra, da
CNB – mos tram que hou ve um au men to de 48,3% no
nú me ro de as sas si na tos no cam po, no ano pas sa do,
em nos so País. Enquan to em 2001, 29 pes so as mor -
re ram em con fli tos por ter ra, no ano pas sa do esse nú -
me ro che gou a 43. Este nú me ro, de 1990 até 2002, só 
é in fe ri or ao ano de 1996 – 46 mor tes –, quan do ocor -
reu o mas sa cre de Eldo ra do dos Ca ra jás no Pará,
onde 19 sem-ter ra mor re ram.

Esses da dos in di cam que a Me di da Pro vi só ria nº
2.138, ao co i bir a ação dos mo vi men tos so ci a is do cam -
po, não di mi nu iu a vi o lên cia con tra os tra ba lha do res,
an tes, é res pon sá vel pelo seu cres ci men to. Com ela, o
go ver no de FHC ex pres sou a sua cla ra po si ção em fa-
vor do la ti fún dio, que se sen tiu for ta le ci do para vol tar a
usar a vi o lên cia, já que po dia con ti nu ar con tan do com a
co ber tu ra da im pu ni da de de que sem pre go zou.

O nú me ro de ocor rên ci as de pro pri e da des com
de nún cia de exis tên cia de tra ba lho es cra vo em 2002
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é o ma i or des de que a CPT co me çou a fa zer este re -
gis tro, em 1986. Em 146 pro pri e da des, foi cons ta ta do
tra ba lho es cra vo. Com re la ção a 2001 e o ano pas sa-
do, hou ve um cres ci men to de 326%, quan do se re gis-
tra ram 45 ca sos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tra ba lho
es cra vo exis te em nos so País, as sim como exis te, é
ób vio, no nos so Esta do de Mato Gros so. Te mos que
ter uma co-res pon sa bi li da de mu i to gran de e sé ria em
ter mos de le gis lar. Tra ba lho es cra vo exis tiu, pro pri e-
da de con fis ca da! Não tem que ter mais acor do, não
tem que ter mais pu ni ção. Encon trou-se tra ba lho es -
cra vo na pro pri e da de, é con fis co! Por que tem uma
tur ma que só en ten de quan do me xem no seu bol so.
Encon tran do-se tra ba lho es cra vo, li ber tam-se os es -
cra vos e se peça o con fis co! Asse gu ro que, se as sim
pro ce der mos, te re mos o fim des sa ver go nha na ci o-
nal, que é o tra ba lho es cra vo.

Já pas sou a épo ca, faz mu i to tem po, da li ber ta-
ção dos es cra vos. E hoje a te mos de uma for ma mais
vil e co var de, ou tan to quan to foi a do tem po da es cra-
va tu ra do ne gro.

O nú me ro de tra ba lha do res de que se re ce beu
de nún cia de es ta rem sub me ti dos à es cra vi dão foi o
ma i or dos úl ti mos sete anos: 5.559 pes so as. O com -
ba te ao tra ba lho es cra vo acon te ceu de for ma tí mi da
em 2002. E o que mais cha ma a aten ção é que, nes te
mes mo ano, foi cri a da a Co mis são Espe ci al de Com -
ba te ao Tra ba lho Escra vo e Infan til do Con se lho de
De fe sa dos Di re i tos da Pes soa Hu ma na (CDDPH), li -
ga da ao Mi nis té rio da Jus ti ça.

Te mos cons ciên cia de que essa ques tão já está
sen do tra ta da de for ma bas tan te di fe ren ci a da nes te
Go ver no. O Go ver no Lula vai mu dar, sim, tem que
mu dar, é exi gên cia do povo bra si le i ro, é exi gên cia da
nos sa es pe ran ça. Esse foi o nos so com pro mis so de
cam pa nha e, com cer te za, nós fa re mos con cre ti zar.
Ge ra ção de em pre go, sim; sa lá rio mí ni mo com dig ni-
da de. Sa be mos das di fi cul da des en fren ta das, elas
es tão pos tas. Sa be mos de tudo que tem sido fe i to
para su pe rar essa pro ble má ti ca e que, nos qua tro
anos de Go ver no Lula, va mos che gar a pa ta ma res
com dig ni da de, pelo me nos mí ni ma, para o sa lá rio
mí ni mo dos tra ba lha do res.

Fa la rei ra pi da men te al gu mas pa la vras so bre a
ques tão da Pre vi dên cia. O pro je to de re for ma da Pre -
vi dên cia já che gou a este Con gres so Na ci o nal, as sim
como o da re for ma tri bu tá ria. So bre a re for ma da Pre -
vi dên cia te nho me po si ci o na do de acor do com a Ban -
ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res, con tra a co bran-
ça aos ina ti vos, mas aler tan do que es ta mos aber tos à 

dis cus são, ao en ten di men to, a acor dos, que com cer -
te za acon te ce rão.

O pa ta mar de R$1.058,00 é mu i to ba i xo. Sou
con tra e, por isso, não vo ta rei a fa vor; te nho cer te za
de que va mos de fi nir um pa ta mar mais alto. Já foi dito
aqui que tem gen te ga nhan do R$50 mil, R$60 mil, R$
70 mil de apo sen ta do ria. So bre esse pa ta mar sou fa -
vo rá vel, que não se co bre 10% ou 11%, que se co bre
50% de pre vi dên cia, por que é mu i to in jus to um apo -
sen ta do re ce ber R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is),
en quan to a gran de ma i o ria re ce be R$240,00 (du zen-
tos e qua ren ta re a is), e o que é pior, exis tem 40 mi -
lhões de bra si le i ros fora da pre vi dên cia, in fe liz men te.

Então, es ta re mos dis cu tin do, sim, Se na dor
Arthur Vir gí lio, com cer te za, e mu i to. Cer ta men te, de -
fi ni re mos pa ta ma res tan to para sa lá ri os da ati va,
quan to para sa lá ri os dos apo sen ta dos. Mas, tam bém,
sou con tra esse pa ta mar de R$1.058,00 (hum mil e
cin qüen ta e oito re a is), não vo ta rei a fa vor. E digo isso
aqui, por que já de cla rei e já co lo quei em dis cus são,
na mi nha Ban ca da.

Qu e ro, ain da, apro ve i tan do os úl ti mos se gun-
dos, ape nas ci tar algo mais ame no so bre o dia 1º de
maio. Fa lar como Mil ton Nas ci men to em sua ci ta ção
poé ti ca.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Per mi te
V. Exª um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Meu tem po já ter mi nou. Con ce do um mi nu to de 
apar te ao Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Re gi men to diz dois mi nu tos, Se na dor Sibá
Ma cha do, e sei que V. Exª cum pri rá, na ín te gra.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Com
cer te za. Se na do ra, fi quei, aqui, ob ser van do vos so
pro nun ci a men to, a sua co ra gem, de ter mi na ção e cla -
re za so bre os prin ci pa is te mas de ba ti dos nes ta Casa, 
e cre io que em todo o País. Em pri me i ro lu gar, me so li-
da ri zo com esse pro ble ma en fren ta do pelo seu neto.
Tra ta-se de algo que pode ser um dos sím bo los do
des gas te, hoje, do Po der Pú bli co, do es ta do na ci o nal,
pe ran te o pro ble ma da vi o lên cia. Está na hora de o
Bra sil e esta Casa im po rem uma con di ção me lhor de
vida para to dos os bra si le i ros. Aca ba mos de che gar
da Itá lia, eu, o Se na dor Mag no Mal ta e a De pu ta da
La u ra Car ne i ro. Apre sen ta re mos um re la tó rio des sa
vi a gem. Com cer te za, o fa re mos nes te ple ná rio e em
to das as co mis sões. Fa la re mos so bre o que foi a ex -
pe riên cia vi vi da na Itá lia. Em se gun do lu gar, que ro di -
zer que o po si ci o na men to de V. Exª é o de qual quer
pe tis ta so bre as re for mas ou ou tras pro pos tas que se -
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jam ori un das de ou tra par te ou nas ci das nes ta Casa.
Para nós, qual quer pro ble ma será tra ta do no foro do
Par ti do. Cre io que a en tra da nes ta Casa terá a una ni-
mi da de sob o pon to de vis ta do PT, pois é o que di zem
o nos so Esta tu to e nos sos 23 anos de ex pe riên cia.
Por fi nal, que ro pa ra be ni zá-la por sua de ter mi na ção e 
co ra gem du ran te o pro nun ci a men to. Mu i to obri ga do.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da, Se na dor.

Pri me i ro de Maio

(Com Mil ton Nas ci men to)

Hoje a ci da de está pa ra da
E ele apres sa a ca mi nha da
Pra acor dar a na mo ra da logo ali
E vai sor rin do, vai afli to
Pra mos trar, che io de si
Que hoje ele é se nhor das suas mãos
E das fer ra men tas

Qu an do a si re ne não api ta
Ela acor da mais bo ni ta
Sua pele é sua chi ta, seu fus tão
E, bem ou mal, é seu ve lu do
É o ta fe tá que Deus lhe deu
E é ben di to o fru to do suor
Do tra ba lho que é só seu

Hoje eles hão de con sa grar
O dia in te i ro pra se amar tan to
Ele, o ar te são
Faz den tro dela a sua ofi ci na
E ela, a te ce lã
Vai fiar nas ma lhas do seu ven tre
O ho mem do ama nhã

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, es tou ofi ci an do ao Pre si-
den te José Sar ney, in vo can do o es pí ri to cons tru ti vo
das re u niões de quin ta-fe i ra, quan do sem pre têm vin -
do – o que é um ten to a fa vor do Go ver no – um mi nis-
tro para de ba ter com os mem bros da Casa.

Anun cio que es tou con vi dan do o Mi nis tro Luiz
Gus hi ken para que ex pli que a po lí ti ca do Go ver no fe -
de ral em re la ção à cul tu ra – que me pa re ce au to ri tá ria

e até fas cis ta –, a fi nan ci a men tos para fil mes e pe ças
te a tra is, por exem plo. A pri me i ra par te nada tem a ver, 
é uma ati tu de do Se na dor Arthur Vir gí lio com sua Co -
mis são. Na ou tra par te, peço ao Se na dor José Sar ney
que su gi ra aos lí de res que aca tem que o pró xi mo con -
vi te seja Ao Mi nis tro José Dir ceu. S. Exª tem fun ci o na-
do como um ver da de i ro Pri me i ro-mi nis tro des te Go-
ver no. Esta mos, tal vez, sen do pe ri fé ri cos ao ou vir um
mi nis tro aqui, ou tro aco lá. É hora de ter mos o Mi nis tro
José Dir ceu, fren te a fren te, para dis cu tir mos al guns
equí vo cos do Go ver no, para lou var mos os acer tos.
So bre tu do, tra ta-se de um de se jo que mi nha Ban ca da
ex pres sa: o de es tar fren te a fren te com José Dir ceu.
Quem sabe, na pró xi ma quin ta-fe i ra, po de re mos tê-lo
aqui. S. Exª virá, pois é um ho mem da Casa, do Con -
gres so. Te mos mu i to a ques ti o nar, a res pe i to de al gu-
mas ati tu des que, a meu ver, fe rem a de mo cra cia. Por
exem plo, ouço fa lar de co a ção a Se na do res. Vejo a
co a ção de al guns in te lec tu a is que pas sam, tal como
na Itá lia de Mus so li ni, a fun ci o nar como o Esta do quer 
ou a não fun ci o nar.

O ci ne ma bra si le i ro está re nas cen do, mas ain da
não é sus ten tá vel. E por aí afo ra há a no me a ção de
pes so as equi vo ca das ou me ra men te de co-par ti dá-
ria, co la bo ran do um ab sur do para a cons tru ção de
um for te fun do par ti dá rio. Te nho mu i to o que per gun-
tar ao Mi nis tro José Dir ceu. Será um pra zer re ver S.
Exª. A Ban ca da do PSDB ex ter na que já es ta va mais
do que na hora. Já ou vi mos Mi nis tros da área téc ni ca
e so ci al. A sa u da de de con ver sar com o Mi nis tro José
Dir ceu já me de i xa qua se que em po si ção de ago nia.
Qu e ro ver S. Exª aqui. Por tan to, es pe ro que os de ma-
is Lí de res se pro nun ci em so bre isso e o Pre si den te
José Sar ney, cer ta men te, for mu le o con vi te a S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – No bre Lí der Arthur Vir gí lio, ten do sido in for ma-
do por V. Exª que tal so li ci ta ção foi en vi a da ao Pre si-
den te José Sar ney, cer ta men te, o Pre si den te a en ca-
mi nha rá aos Lí de res, e a Mesa, opor tu na men te, co -
mu ni ca rá a de ci são a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na,
pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas
para, em nome do Par ti do dos Tra ba lha do res, pres tar
al guns es cla re ci men tos so bre es sas ma té ri as. Esta-
mos em um mo men to mu i to opor tu no da vida po lí ti ca
do País, de mu i to en tu si as mo e de pro fun da es pe ran-
ça da so ci e da de bra si le i ra, quan do o Pre si den te Lula
trou xe ao Con gres so Na ci o nal, há pou cos dias, a pro -
pos ta de men sa gem às re for mas do Esta do bra si le i ro,
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no ta da men te a pre vi den ciá ria e a tri bu tá ria. O Con-
gres so co me ça a in cor po rar suas res pon sa bi li da des
ime di a tas em re la ção ao tema e, se gu ra men te, com a
au to no mia e au to ri da de que lhe são de vi das, irá cons -
tru ir o me lhor mo de lo de re for mas para o Bra sil, como
o Pre si den te Lula, na am pli tu de e pro fun di da de de
seu com por ta men to de es ta dis ta e de mo cra ta, dis se:
ago ra é com o Con gres so Na ci o nal. Esta mos mu i to
tran qüi los na con du ção des sa ma té ria. Acha mos que
o gran de de ba te ocor re rá. To dos os Par ti dos es tão ci -
o sos das suas res pon sa bi li da des. Enca ra mos, com
ab so lu ta na tu ra li da de, as di ver gên ci as in ter nas que
al guns Par ti dos es tão vi ven do.

Fe liz men te, nos sa his tó ria de mo crá ti ca, como
Par ti do dos Tra ba lha do res, é pa u ta da pela de mo cra-
cia in ter na, pelo plu ra lis mo de idéi as, pelo gran de de -
ba te e pe las di ver gên ci as. La men ta vel men te, mu i tos
não es ta vam acos tu ma dos a ver esse tipo de prá ti ca
e fi cam es tra nhan do. Nós, do Par ti do dos Tra ba lha do-
res, tra ba lha mos com pro fun da na tu ra li da de esse tipo 
de de ba te e di ver gên cia e ten ta mos ape nas as se gu-
rar o cum pri men to das res pon sa bi li da des do es ta tu to,
que é um gran de ve tor nos so, do Par ti do e a uni da de
de ação como um pres su pos to fun da men tal da re la-
ção po lí ti ca do PT com a so ci e da de no en ca mi nha-
men to das vo ta ções. Se ou tros es tão es tra nhan do,
nós não. Para nós é ab so lu ta men te na tu ral o que está
acon te cen do. A bus ca da afir ma ção dis ci pli nar do
Par ti do é sem pre um com po nen te mu i to na tu ral e his -
tó ri co nos so. Enten do que nun ca um Par ti do ou um
Go ver no trou xe tan tos Mi nis tros de Esta do em tão
pou co tem po para o Se na do Fe de ral e para a Câ ma ra
dos De pu ta dos para de ba ter toda e qual quer ma té ria.
Se gu ra men te, a Opo si ção, aqui tão bem re pre sen ta-
da pe los Lí de res Arthur Vir gí lio e José Agri pi no, está
con tri bu in do com a de mo cra cia bra si le i ra, com a atu -
a li da de do Esta do bra si le i ro, quan do pro põe a vin da
de mais Mi nis tros. Enten de mos que quem não está
acos tu ma do com esse com por ta men to his tó ri co e de -
mo crá ti co nos so pre ci sa se acos tu mar, por que as sim
o será, como as sim o foi nos anos de cons tru ção do
PT. A úni ca co i sa que nos so Par ti do não abre mão é
da con quis ta da es ti ma da so ci e da de bra si le i ra, do
res pe i to edi fi ca do com ela e da nos sa co e rên cia
como Par ti do em sua re la ção com ela. Alguém que
ouse fe rir nos sa co e rên cia e a es ti ma que con quis ta-
mos com a so ci e da de bra si le i ra es ta rá ten tan do des -
mo ra li zar o Par ti do, e essa é uma prá ti ca que – essa,
sim – pode apro xi mar-se de um com por ta men to au to-
ri tá rio, de um com por ta men to que foi ne ga do na his -
tó ria por ser fas cis ta e que, pri me i ro, ten ta des mo ra li-
zar e, de po is, ti rar da fren te das re la ções de po der.

Mas isso não cabe na his tó ria de mo crá ti ca do Par ti do
dos Tra ba lha do res.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce de rei a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho, que pri me i ro se le van tou, em
se gui da ao Se na dor José Agri pi no e logo em se gui da
a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Lem bro aos Se na do res que pe dem a pa la vra
pela or dem que es ta mos em uma ses são de ho me na-
gem ao Dia Inter na ci o nal do Tra ba lho. Ou vi re mos em
se gui da a Se na do ra Iris de Ara ú jo.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro fa zer uma co mu ni ca ção que acre di to seja da
ma i or gra vi da de para a eco no mia do meu Esta do e do 
Nor des te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, a Mesa co mu ni-
ca a V. Exª que, logo após o dis cur so da Se na do ra Iris
de Ara ú jo, V. Exª está ins cri to para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, no pe río do sub se qüen te à ses são de ho-
me na gem, no qual será per mi ti do a V. Exª fa zer tal co -
mu ni ca ção, de acor do com o Re gi men to Inter no.
Logo em se gui da ao en cer ra men to da ses são de ho -
me na gem, V. Exª po de rá fa zer essa co mu ni ca ção ina -
diá vel e, a se guir, terá a pa la vra o Se na dor Val dir Ra -
upp, que tem um re que ri men to a apre sen tar à Mesa.
V. Exª terá a pa la vra logo após o tér mi no do dis cur so
da Se na do ra Iris de Ara ú jo.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no,
Lí der.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ci ta do que fui, hon ro sa men te, pelo
Se na dor Tião Vi a na, de se jo aqui te cer al guns co men-
tá ri os rá pi dos so bre ma té ri as pu bli ca das na gran de
im pren sa nes te fi nal de se ma na.

O Se na dor Tião Vi a na – que é uma fi gu ra ame -
na, te nho mu i to apre ço pes so al por S. Exª –, com mu i-
ta pro pri e da de, re fe re-se à im por tân cia do de ba te, da
ten dên cia do Par ti do dos Tra ba lha do res ao de ba te,
da aber tu ra do Par ti do dos Tra ba lha do res ao de ba te.
Pes so al men te, acho o de ba te ex tre ma men te sa lu tar
e re co men dá vel no re gi me de mo crá ti co. Mas faço a
di fe ren ça en tre de ba te e con fli to.
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O que a gran de im pren sa nes te fi nal de se ma na
di vul gou fo ram con fli tos cla ros, que re co men dam o
re que ri men to que o Se na dor Artur Vir gí lio está apre -
sen tan do à Mesa de con vi te aos Mi nis tros Luiz Gus hi-
ken e José Dir ceu para que aqui, pela via do de ba te,
pro mo vam um es cla re ci men to.

Vi o Pre si den te do Sin di le gis (Sin di ca to dos Ser-
vi do res do Le gis la ti vo e do Tri bu nal de Con tas da
União) – não o co nhe ço pes so al men te, mas pela ma -
té ria e pela en tre vis ta de pre en de-se cla ra men te que
se tra ta de um adep to ou ex-adep to das idéi as pre ga-
das pelo Par ti do dos Tra ba lha do res quan do era Opo -
si ção – con tes tan do a atu al po lí ti ca do ago ra Go ver no
do PT no que diz res pe i to à pro pos ta de re for ma pre-
vi den ciá ria, quan do ele se de cla ra tra í do nas suas
con vic ções e nas suas lu tas pre té ri tas. E na po lí ti ca
sa la ri al, ele, que re pre sen ta o Sin di le gis (Sin di ca to
dos Ser vi do res do Le gis la ti vo e do Tri bu nal de Con tas
da União), re fe re-se ao au men to de 1% como ri dí cu lo
e bate de fren te com um Go ver no em que, su po nho
eu, deva ter vo ta do e que, se gun do ele, o tra iu, nas
suas con vic ções e nas suas pro pos tas.

Pen so ser im por tan te o de ba te, po rém mais im -
por tan te do que o de ba te é o es cla re ci men to dos con -
fli tos que es tão pos tos.

O se gun do con fli to, co lo ca do na im pren sa de
on tem e re pe ti do na de hoje, é a ma ni fes ta ção fe i ta
por um di re tor de ci ne ma, ho mem com li vre trân si to
nas es quer das há mu i to tem po, Cacá Di e gues.

Lem bro-me, nos pri me i ros dias do Go ver no de
Sua Exce lên cia o Pre si den te Luiz Iná cio Lula, da Sil -
va da fo to gra fia do Pre si den te ele gan te men te ves ti do
de bran co  essa fo to gra fia foi até re pe ti da hoje , sen ta-
do em uma pol tro na do ci ne ma do Pa lá cio da Alvo ra-
da, su po nho eu, com Cacá Di e gues ao seu lado e o
Mi nis tro da Cul tu ra ao lado de Cacá Di e gues, as sis-
tin do à pré-es tréia do fil me Ca ran di ru. Não que ro
aqui me re fe rir à Mi che le, que es ta va sen ta di nha no
colo do Pre si den te Lula, re pro du zi da na fo to gra fia.

Cacá Di e gues es ta va no Alvo ra da. Ele foi pres -
tar uma jus ta ho me na gem ao Pre si den te Lula. Nos
jor na is de do min go e se gun da-fe i ra, Cacá Di e gues
bate de fren te com a po lí ti ca cul tu ral do Go ver no do
PT; além dele fala cla ra men te Ze li to Vi a na, fa lam im -
por tan tes fi gu ras do ci ne ma bra si le i ro so bre o di ri gis-
mo, so bre a con tra par ti da que jul gam es drú xu la exi gi-
da pela nova po lí ti ca de pa tro cí ni os cul tu ra is. Fa lam
em re tro ces sos, em com por ta men tos nun ca an tes
ima gi na dos ou pra ti ca dos nem no tem po da di ta du ra.

Então, mais do que tra zer pes so as para de ba ter,
é im por tan te tra zê-las para es ta be le cer o con tra di tó-

rio em tor no de con fli tos e de algo que é fun da men tal
na po lí ti ca do Bra sil: a co e rên cia de ati tu des.

Eu sou um dos que nun ca mu da ram de Par ti do;
pelo con trá rio, quan do mu dei, foi para fun dar um Par -
ti do onde es tou há anos e anos. Enten do que co e rên-
cia de ati tu des, to ma da e cum pri men to do com pro-
mis so são cláu su las pé tre as da per ma nên cia ou da
exis tên cia de um ho mem pú bli co que que i ra o res pe i-
to da que les que acre di ta ram e vo ta ram nele.

Cre io que isso é algo im por tan te que pre ci sa ser 
de fen di do e pre ser va do. E nada me lhor para de fen der
e pre ser var do que o bom ar gu men to, que é o que se
pre ten de. Asso cio-me aqui ao con vi te for mu la do pelo
Se na dor Arthur Vir gí lio para que o Mi nis tro Luiz Gus -
hi ken – uma bela fi gu ra – e o Mi nis tro José Dir ceu –
uma com pe ten tís si ma fi gu ra – ve nham a este Ple ná-
rio para que in da ga ções lhes se jam fe i tas e res pos tas
nos se jam for ne ci das.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Re to man do as ho me na gens ao Dia do Tra ba-
lha dor, con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de
Ara ú jo.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO  (PMDB  GO. 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, hoje, nes ta ses são
de di ca da a ho me na ge ar o Dia Mun di al do Tra ba lho, ti -
ve mos a opor tu ni da de de as sis tir a vá ri os Se na do res
ex ter nan do, de ma ne i ra mu i ta ex plí ci ta, seu sen ti-
men to e sua opi nião em re la ção a um tema que do mi-
na não só a mí dia mas tam bém a ca be ça de to dos os
bra si le i ros. As re for mas es tão me xen do, Se na dor
Tião Vi a na, não ape nas com a ca be ça, mas com o co -
ra ção das pes so as. Toca o meu co ra ção quan do se
fala em co bran ça dos ina ti vos. To cou o co ra ção da
Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, quan do exem pli fi cou
um epi só dio pes so al. Enten di mu i to bem, Se na do ra, o 
sen ti men to de V. Exª, que sen tiu na car ne a sua dor
quan do teve re al men te um re sul ta do vi o len to em re la-
ção a um neto, fato que eu des co nhe cia.

Nós to dos, Se na do res e Se na do ras, te mos de ter
a cons ciên cia de que o Bra sil vive um mo men to ím par
da sua his tó ria. Te mos que en ten der, Se na dor Pa u lo
Paim  por vá ri as ve zes, te nho vin do aqui para ouvi-lo ,
que este é um mo men to de mu i ta res pon sa bi li da de, de -
ba te e con si de ra ção. Aqui den tro des te ce ná rio, es-
tar-se-á de ci din do re al men te a pos si bi li da de, ago ra for -
ma ta da, de este Bra sil ca mi nhar, to mar rumo. 

Ain da não co me cei o meu dis cur so pro pri a men-
te dito. Sou uma tra ba lha do ra, como são tra ba lha do-
res to dos os que aqui es tão, a pla téia, aque les que ali
nos es tão as sis tin do, os que es tão na Mesa, os que

09462 Ter ça-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    15ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



es tão lá em ba i xo, so mos nós to dos tra ba lha do res em 
bus ca de que este País te nha, pelo nos so tra ba lho,
uma fe i ção di fe ren te.

Ca ros Co le gas, Srªs e Srs. Se na do res, va mos
ter que tra ba lhar sim, com a ca be ça! Va mos ter de
pen sar, que dis cu tir e par ti ci par de te mas po lê mi cos!
Fe liz men te, so mos nove Se na do ras. Te mos, pois,
con di ções de man ter um cer to equi lí brio, com a sen si-
bi li da de e o sen ti men to mu i to pró pri os da mu lher.

Após esse preâm bu lo, gos ta ria de co me çar o
meu dis cur so di zen do que a pre sen ça de um ope rá rio
me ta lúr gi co, de um re pre sen tan te das clas ses tra ba-
lha do ras na Pre si dên cia do Bra sil, cer ta men te se
cons ti tu iu no fato his tó ri co de ma i or re le vân cia que
mar cou o 1º de Maio, o Dia Inter na ci o nal do Tra ba lho.

Mas a as cen são, ao co man do do País, de um
ho mem cuja tra je tó ria po lí ti ca se ori gi nou no ca lor das 
mar can tes ba ta lhas ope rá ri as do ABC pa u lis ta nos
anos 80 não sig ni fi ca, ab so lu ta men te, que a clas se
tra ba lha do ra des ta Na ção vi ve rá, au to ma ti ca men te,
uma es pé cie de jus ta re den ção após dé ca das e dé ca-
das de mar tí rio eco nô mi co e mas sa cre sa la ri al.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, em vez
de fes te jar o 1º de Maio, deve ter pas sa do o dia de bru-
ça do em re fle xões que pos sam ori gi nar ini ci a ti vas e
pro je tos ca pa zes de apre sen tar um novo ho ri zon te
para as nos sas so fri das e in jus ti ça das le giões de ho -
mens e mu lhe res que, pra ti ca men te, doam a sua vida
para cons tru ir as ri que zas do País, mas que, em con -
tra par ti da, con ti nu am con vi ven do ou vi ven do em seu
co ti di a no as mais pre cá ri as con di ções de exis tên cia.

Com cer te za, o Pre si den te deve ter fe i to um ju í-
zo de va lor so bre o des con ten ta men to de nos sos tra -
ba lha do res com a sua pre cá ria re mu ne ra ção.

O Pre si den te, há ape nas qua tro me ses no po -
der, não pôde ain da aten der, lo gi ca men te, em con di-
ções mi ni ma men te sa tis fa tó ri as, as re i vin di ca ções
lon ga men te acu mu la das da clas se obre i ra.

Di an te des sa re co nhe ci da exi güi da de de tem po,
mas tam bém de um re du zi do es pa ço de ma no bra na
con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca, os tra ba lha do res se
ques ti o nam se efe ti va men te o tra ba lha dor Lula, al ça-
do de mo cra ti ca men te ao po der, po de rá cor res pon der
às ex pec ta ti vas.

Espe re mos que sim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res.

Espe re mos que Lula não seja ape nas a re pre-
sen ta ção dos tra ba lha do res bra si le i ros, mas o ho-
mem que se de ter mi ne no fir me pro pó si to de cor ri gir
as in jus ti ças e as de si gual da des de uma na ção que
acu mu la um ex tra or di ná rio avan ço tec no ló gi co no se -

tor pro du ti vo, mas que con ti nua man ten do os seus
ope rá ri os em si tu a ção de mi sé ria e po bre za.

Sr. Pre si den te, o Dia do Tra ba lho, que o Se na do
Fe de ral ex cep ci o nal men te ho me na ge ia hoje, con vo-
ca-nos para uma pro fun da re fle xão so bre o fu tu ro do
Bra sil, as suas pers pec ti vas e as suas pos si bi li da des,
ten do por base o apren di za do his tó ri co e os gi gan tes-
cos de sa fi os da era pre sen te.

Esse even to re mon ta ao 1º de maio de 1886.
Na que la data, como se sabe, nor te-ame ri ca nos, or -
ga ni za dos em sin di ca tos, en tra ram em gre ve para exi-
gir jor na da de oito ho ras de tra ba lho. A re pres são ao
mo vi men to ca rac te ri zou-se por uma ex tre ma tru cu-
lên cia que re sul tou na mor te de de ze nas de mi li tan-
tes. Três anos de po is, os par ti ci pan tes da Se gun da
Inter na ci o nal dos Tra ba lha do res, re u ni dos em Pa ris,
apro va ri am re so lu ção con sa gran do o dia 1º de Maio
como o Dia Inter na ci o nal dos Tra ba lha do res.

Des de en tão, essa data tem sido um fa tor de
cons ci en ti za ção e de mo bi li za ção. Não se pode ne gar
que mu i tos be ne fí ci os fo ram con quis ta dos ao lon go
des ses 117 anos. No Bra sil, os tra ba lha do res, até o
Go ver no de Ge tú lio Var gas, não ti nham di re i tos.
Estes so men te se ri am sis te ma ti za dos e ga ran ti dos
com o ad ven to da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

Já a Cons ti tu i ção de 1988, a cha ma da Cons ti tu i-
ção-Ci da dã, na de fi ni ção do sa u do so Ulysses Gu i ma-
rães, veio igual men te am pli ar o rol de con quis tas dos
tra ba lha do res, com o es ta be le ci men to da jor na da se -
ma nal de 44 ho ras, o acrés ci mo de 50% do va lor pago 
pelo tra ba lho ex tra or di ná rio, o acrés ci mo de um ter ço
do va lor do sa lá rio a tí tu lo de fé ri as e a li cen ça-ma ter-
ni da de, en tre ou tras sig ni fi ca ti vas vi tó ri as.

No en tan to, es ses e ou tros be ne fí ci os du ra men-
te con quis ta dos têm sido ame a ça dos por fa to res e
con jun tu ras di ver sos. No Bra sil, como em ou tros pa í-
ses, a ino va ção tec no ló gi ca, pou pa do ra de
mão-de-obra, re pre sen ta um fa tor de de sem pre go. A
glo ba li za ção eco nô mi ca tem de mons tra do que os
cres cen tes ní ve is de in ser ção no co mér cio mun di al
nem sem pre tra zem pro gres sos para os pa í ses pe ri-
fé ri cos – an tes, têm em po bre ci do es ses pa í ses, en-
quan to car re ia no vas ri que zas para os pa í ses de eco -
no mia cen tral.

Tal como a li ber da de, a edu ca ção, a sa ú de e a
mo ra dia, o tra ba lho, Sr. Pre si den te, é uma ne ces si da-
de vi tal do ser hu ma no. Sem uma ocu pa ção pro du ti va
não há so bre vi vên cia dig na, e é por isso que se to res
os mais di ver sos têm ma ni fes ta do sua pre o cu pa ção
com um alto ní vel de de sem pre go que afe ta até mes -
mo as na ções mais ri cas. No mo men to em que a glo -
ba li za ção acen tua os as pec tos da po bre za e pro mo ve
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uma con cen tra ção de ren da ja ma is vis ta, é pre ci so
lem brar que o tra ba lho tem uma di men são fun da men-
tal na exis tên cia da hu ma ni da de e é im pres cin dí vel
que as eco no mi as cen tra is con te nham os ma le fí ci os
da nova or dem eco nô mi ca.

Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil fe chou o ano de
2002 com a taxa mé dia de 7,14% de de sem pre go.
Tra ta-se de um ín di ce mu i to ele va do, es pe ci al men te
se con si de rar mos o ba i xís si mo ní vel dos sa lá ri os pra -
ti ca dos, que, ver go nho sa men te, tem uma das mais
iní quas con cen tra ções de ren da do Pla ne ta.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, quan do
ain da can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, afir mou
re i te ra da men te que, ao lado do com ba te à fome, a re -
du ção do de sem pre go, se ria uma de suas pri o ri da de
de go ver no a cri a ção de 10 mi lhões de no vos pos tos
de tra ba lho. Evi den te men te, é mu i to cedo para co-
brar mos as pro mes sas de um go ver nan te que mal as -
su miu o po der, mas, na con di ção de Se na do ra da Re -
pú bli ca, as so cio-me aos tra ba lha do res que acre di tam
no cum pri men to des sas pro mes sas, in clu in do um au -
men to sig ni fi ca ti vo do sa lá rio mí ni mo, fi xa do nos pos -
sí ve is R$240,00.

Para isso, é ne ces sá ria uma nova po lí ti ca eco -
nô mi ca de es ti lo mais de sen vol vi men tis ta e apo i a da
em gran des pro je tos de cres ci men to da pro du ção e
de ge ra ção de em pre gos. Entre ou tros pro je tos que
po dem con tri bu ir para mi no rar o de sem pre go no País
es tão os re fe ren tes à re for ma agrá ria, à cons tru ção
ci vil, ao in cen ti vo à agro in dús tria, ao cres ci men to das
ex por ta ções e às re for mas que ob je ti vam de vol ver ao
Esta do sua con di ção de agen te fo men ta dor do de-
sen vol vi men to.

Não po de ria es que cer, Srªs e Srs. Se na do res,
de al guns seg men tos que, além de vi ve rem to das as
agru ras que aco me tem a clas se tra ba lha do ra, são
ain da avil ta dos por odi o sa dis cri mi na ção. Re fi ro-me
es pe ci al men te às mu lhe res tra ba lha do ras e à po pu la-
ção ne gra, cu jos sa lá ri os são mu i to in fe ri o res à mé dia
da ca te go ria.

Co me mo ra mos re cen te men te o Dia Inter na ci o-
nal da Mu lher, in clu si ve com pro nun ci a men tos nes te
Ple ná rio. A si tu a ção de de si gual da de da mu lher, his -
to ri ca men te co nhe ci da, fi cou so be ja men te de mons-
tra da por oca sião da “4ª Con fe rên cia Mun di al das Na -
ções Uni das so bre as Mu lhe res”, re a li za da em 1995
em Pe quim. Nes se en con tro, de mons trou-se que as
mu lhe res, em qua se to dos os con ti nen tes, re pre sen-
tam a ma i o ria da po pu la ção anal fa be ta e que, no mer -
ca do de tra ba lho, re ce bem sa lá ri os em mé dia 40% in -
fe ri o res aos que são pa gos aos ho mens, mes mo para
a re a li za ção de tra ba lhos idên ti cos.

Numa si tu a ção mais pró xi ma, po rém igual men-
te sig ni fi ca ti va, le van ta men tos re a li za dos pela Fun da-
ção Sis te ma Esta du al de Aná li se de Da dos – Se a de e 
di vul ga dos no mês pas sa do mos tra ram que o ren di-
men to mé dio da po pu la ção mas cu li na por hora tra ba-
lha da na re gião de São Pa u lo é 29,2% su pe ri or ao
das mu lhe res.

Obser va-se dis cri mi na ção tam bém em re la ção
à po pu la ção ne gra, prin ci pal men te em re la ção à mu -
lher ne gra, du pla men te es tig ma ti za da. De acor do
com os es tu di o sos, “os di fe ren ci a is de raça são mais
ex pres si vos do que os de sexo. Assim, tem-se uma si -
tu a ção per ver sa, con for me re ve la ram os re cen tes le -
van ta men tos: o ren di men to mé dio de um tra ba lha dor
bran co na re gião me tro po li ta na de São Pa u lo é 83,7% 
ma i or do que o de um tra ba lha dor ne gro, que, por sua
vez, re ce be 31,2% mais do que a mu lher ne gra para o 
de sem pe nho da mes ma ati vi da de”.

Mais es tar re ce dor ain da é a dra má ti ca si tu a ção
das nos sas cri an ças. Estu dos am pla men te di vul ga-
dos pela im pren sa re ve lam que o Bra sil é o ter ce i ro
país da Amé ri ca La ti na no ran king de tra ba lho in fan til
do més ti co. Meio mi lhão de cri an ças e ado les cen tes
tra ba lham em ca sas de fa mí li as, cum prin do jor na das
ex ten sas, mu i tas ve zes sem nada re ce ber. Às ve zes,
re ce bem ape nas um pra to de co mi da e uma rou pi nha
aqui e aco lá. Tra ta-se de uma du pla si tu a ção de in jus-
ti ça, por que, ao mes mo tem po em que se ex plo ra o
tra ba lho de vi das ino cen tes, pri va-as do di re i to es sen-
ci al ao es tu do, ao la zer e, prin ci pal men te, re ti ra-lhes o 
ca ri nho e o amor dos pais, tão ne ces sá ri os a um cres -
ci men to fe liz e sa u dá vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao as so-
ci ar-me ao tra ba lha dor pelo trans cur so do 1º de Maio,
em bo ra co nhe cen do as imen sas di fi cul da des que tem 
o Go ver no Lula para re ver ter a tris te si tu a ção do de -
sem pre go e dos ba i xos sa lá ri os, ma ni fes to a mi nha
cren ça de que ho mens e mu lhe res, ne gros e bran cos,
es ta re mos to dos, num fu tu ro não mu i to dis tan te, tra -
ba lhan do jun tos para pro mo ver o ver da de i ro cres ci-
men to eco nô mi co e a au tên ti ca jus ti ça so ci al de que
este País tan to ne ces si ta.

A pa la vra de or dem para o Bra sil, sem dú vi da,
deve ser a ur gen te e ina diá vel de mo cra ti za ção dos
bens pro du zi dos por to dos, que bran do a es pi nha dor -
sal das de si gual da des e da con cen tra ção de ri que-
zas, que traz opu lên cia para uns pou cos e pri va ções
para a gran de ma i o ria.

É ne ces sá rio, Srªs e Srs. Se na do res, que o Go -
ver no pro mo va uma trans for ma ção de cos tu mes, de
va lo res, uma mu dan ça de rota, abrin do as no vas ave -
ni das para uma Na ção re al men te fra ter na e so li dá ria,
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que faça nas cer a far tu ra nos la res de cada um dos
bra si le i ros, que dê um bas ta no de sem pre go, que pro -
por ci o ne re mu ne ra ção dig na e cor re ta aos nos sos
tra ba lha do res para que pos sam no va men te so nhar –
o so nho da jus ti ça, da bem-aven tu ran ça e da mais ab -
so lu ta dig ni da de.

Mu i to obri ga da!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Antes de en cer rar a pri me i ra par te da ses são
de di ca da a ho me na ge ar o Dia Inter na ci o nal do Tra ba-
lho, a Pre si dên cia con ce de a pa la vra, pela or dem, ao
no bre Se na dor Pa u lo Octá vio, do Par ti do da Fren te Li -
be ral do Dis tri to Fe de ral.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, ao mes mo tem po em que peço a V. Exª que dê
como lido o meu pro nun ci a men to so bre o Dia Inter na ci-
o nal do Tra ba lho, eu que ro re gis trar, com mu i ta tris te za,
que Bra sí lia de cre tou luto ofi ci al por três dias em si nal
de pe sar pelo fa le ci men to do ex-De pu ta do Fe de ral e
Re i tor do Cen tro Uni ver si tá rio de Bra sí lia – Uni ce ub, Dr.
João Her cu li no de Sou za Lo pes.

Nes se do min go úl ti mo, du ran te todo o dia, cer ca
de cin co mil bra si li en ses, en tre fa mi li a res, ami gos, es -
tu dan tes e pro fes so res, com pa re ce ram ao Ce mi té rio
Cam po da Espe ran ça para ve lar o cor po do fun da dor
de uma das ma i o res ins ti tu i ções de en si no su pe ri or
do País, com mais de 18 mil alu nos, fun da da há 35
anos por esse gran de ide a lis ta que en ri que ceu cul tu-
ral men te o nos so País.

Ve re a dor e Pre fe i to de Sete La go as – aliás, um
dos pre fe i tos mais jo vens do País –, quan do fez uma
cam pa nha de bi ci cle ta, pois não ti nha re cur sos para
com prar um au to mó vel, De pu ta do Esta du al, De pu ta-
do Fe de ral cas sa do em seu se gun do man da to pelo
mo vi men to mi li tar de 1964, João Her cu li no de i xou um 
exem plo de vida, de au dá cia, de de di ca ção e amor ao
Bra sil. Era ami go pes so al de Jus ce li no Ku bits chek e
pas sou a vi ver em Bra sí lia, onde se de di ca va à ad vo-
ca cia, à pe cuá ria e ao Uni ce ub, fa zen do ques tão de
vi si tar as sa las de aula, de ou vir os alu nos e de co -
nhe cer pes so al men te cada pro fes sor.

João Her cu li no fa le ceu aos 76 anos. Ti nha nove
fi lhos do pri me i ro ca sa men to e ado tou mais dois de
sua se gun da es po sa, após o fa le ci men to da pri me i ra.

Por isso, Sr. Pre si den te, as so cio-me aos fa mi li a res
e ami gos, pro fes so res e alu nos do Uni ce ub, com o meu
voto de pe sar pelo pas sa men to de João Her cu li no, fi gu-
ra hu ma na que ti nha a cara de Bra sí lia. E con gra tu lo-me

com a de ci são dos fa mi li a res e da di re ção de con ti nu ar
os fes te jos pelo 35º ani ver sá rio do Uni ce ub, cer ta men te
aten den do ao que se ria o seu de se jo.

Era o que eu ti nha a re gis trar, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR PAULO OCTÁVIO:

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res: o re cen te trans cur so do
Dia Inter na ci o nal do Tra ba lha dor nos en se ja uma pro -
fun da, opor tu na e res pon sá vel re fle xão so bre nos sa
eco no mia, no ta da men te no que con cer ne à ren da do
tra ba lha dor bra si le i ro, às con di ções de ge ra ção de
em pre go, às po lí ti cas go ver na men ta is e, aci ma de
tudo, ao pa pel que com pe te a cada um de nós, po lí ti-
cos, ma gis tra dos, exe cu ti vos do Po der Pú bli co, em-
pre sá ri os, do nas de casa e de ma is ci da dãos em ge -
ral, no com ba te ao per sis ten te fe nô me no de de si gual-
da de que gras sa, in jus ta e cres cen te men te, em meio
às ma i o res par ce las de nos sa so ci e da de, cada vez
mais em po bre ci das.

Nes te cam po, são gi gan tes cos os de sa fi os que
te mos pela fren te e her cú le os são os es for ços que ha -
ve re mos de em pre en der.

Por todo o mun do, a pre o cu pa ção é cons tan te.
De po is do ad ven to da má qui na a va por e da Re vo lu-
ção Indus tri al, a bi o tec no lo gia, a ro bó ti ca e os ver ti gi-
no sos avan ços ci en tí fi co-in dus tri a is dos dias de hoje
vêm, de for ma cru el e ine xo rá vel, subs ti tu in do a
mão-de-obra nos pro ces sos de pro du ção em sé rie, o
que re sul ta numa ir re ver sí vel e im pla cá vel mar cha em 
que o au men to da pro du ti vi da de se de mons tra qua se
sem pre in ver sa men te pro por ci o nal à uti li za ção do tra -
ba lho hu ma no.

Isso tem acar re ta do uma drás ti ca e de sen fre a-
da ele va ção dos ní ve is de de sem pre go pre vis tos para 
as pró xi mas dé ca das, quan to à ma i or par te dos se to-
res in dus tri a li za dos e até mes mo no co mér cio, onde o 
uso de má qui nas já su pri me inú me ros pos tos de tra -
ba lho, com ma i or agi li da de e me no res cus tos.

Assim, o 1° de maio que ins pi rou, em 1886, a
ins ti tu i ção des sa ho me na gem aos tra ba lha do res, é
atu al men te um dia de com ple xos ques ti o na men tos,
so bre tu do quan do le va mos em con ta o agra van te fe -
nô me no da glo ba li za ção, com seus ne fas tos efe i tos
es pe cu la ti vos que a to dos se im põem e atin gem in dis-
cri mi na da men te to das as eco no mi as, pre ju di can do,
em es pe ci al, os mais po bres e me nos es co la ri za dos.

No Bra sil de 2003, é crí ti ca a si tu a ção vi vi da por
nos sos tra ba lha do res. Lem bre mo-nos de que, atu al-
men te, cer ca da me ta de de nos sa po pu la ção eco no-
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mi ca men te ati va se en con tra de sem pre ga da ou su-
bem pre ga da.

No dia 1º de maio do ano de 1940, o Pre si den te
Ge tú lio Var gas es ti pu lou o sa lá rio mí ni mo do País em
240 mil réis. A po pu la ção fi cou fe li cís si ma, pois, em
sua gran de ma i o ria, ga nha va me nos que isto. Ago ra,
co in ci dên cia ou não, tra ta-se de 240 re a is... Obvi a-
men te, não há a me nor sa tis fa ção nem da po pu la ção,
nem dos sin di ca tos, nem de nin guém.

O de sem pre go se man tém em pa ta ma res de-
ses pe ra do res, e as pro je ções, in fe liz men te, é de que
ve nham a ser ain da pi o res.

A re a li da de his tó ri ca é que, em 1988, a taxa de
de sem pre go aber to me di da pelo IBGE nas prin ci pa is
re giões me tro po li ta nas an da va en tre 4,5 e 5%. Dez
anos mais tar de, a taxa mé dia, cal cu la da para o Bra -
sil, já atin gia 7,5%. 

A taxa de de sem pre go aber to, em 1999, foi
7,6% e, em 2000, ba i xou li ge i ra men te para 7,1%. Em
2001, de cres ceu ain da mais, para 6,2%. Po rém, já no
ano pas sa do, 2002, ele vou-se no va men te para 7,1%. 

De acor do com a pes qui sa re a li za da em ja ne i ro
de 2003, a par tir de pes so as en tre vis ta das que pro cu-
ra vam em pre go nos úl ti mos trin ta dias, a taxa su biu
para 11,2%, in de pen den te men te do em pre go in for-
mal. Este, con si de ra do na me to do lo gia ado ta da pelo
Di e e se, como tra ba lho pre cá rio, de no mi na do tec ni ca-
men te “de sem pre go ocul to” fez com que os cál cu los
to ta is atin gis sem, em ja ne i ro des te ano a ci fra de
18,6%, to man do-se como amos tra gem a re gião me -
tro po li ta na de São Pa u lo.

Já no caso do Dis tri to Fe de ral, onde a po pu la-
ção eco no mi ca men te ati va, le van ta da pelo Di e e se re -
gis trou, res pec ti va men te 955 e 953 pes so as, em cada
gru po de 1.000, nos me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro des -
te ano, a es ti ma ti va de de sem pre ga dos nos mes mos
me ses, tam bém por gru pos de 1.000 pes so as che gou
à mar ca de 197, em ja ne i ro, e 207 em fe ve re i ro, re sul-
tan do numa taxa de de sem pre go en tre 20,6% e
21,7% em nos sa Ca pi tal, nos pri me i ros dois me ses
do ano em cur so.

Em ter mos na ci o na is, por tan to, urge en con trar-
mos so lu ções rá pi das e efe ti vas, para além das me di-
das pa li a ti vas de po lí ti cas com pen sa tó ri as, de cu nho
as sis ten ci a lis ta. Tam pou co nos res ta es pe rar os re-
sul ta dos de re for mas es tru tu ra is de lon go pra zo, com
efe i tos não raro du vi do sos quan to a sua efi cá cia. Res -
ta-nos, sim, en fren tar a in tran si gên cia do tem po, a in -
fle xi bi li da de dos pon te i ros do re ló gio e dos dias que
pas sam alhe i os ao rit mo que lhes que i ra mos im pri mir.

E o que mais nos pre o cu pa é que o novo go ver-
no to mou pos se há dias e, até hoje, dia 5 de maio de
2003, além de não apre sen tar ao País o novo mo de lo
eco nô mi co, se gue fa zen do o que cri ti ca va no go ver no
an te ri or.

Por que o tem po da po lí ti ca é, ine lu ta vel men te,
mais len to do que o tem po do mer ca do!

Eis as ra zões pe las qua is hoje -– sem de i xar de
ren der meu res pe i to so pre i to a toda a clas se tra ba lha-
do ra de nos so País -– gos ta ria de me ater es pe ci fi ca-
men te a três seg men tos da mão-de-obra na ci o nal,
por se cons ti tu í rem, a meu ver, in du bi tá vel ex ce ção
àque le per ver so qua dro a que aca bo de me re fe rir e
cu jas in qui e tan tes con si de ra ções com par ti lho com os 
Ilus tres Co le gas.

Os três seg men tos em ques tão, so bre os qua is
su gi ro que de di que mos nos so par ti cu lar em pe nho, e
em cuja va lo ri za ção e apri mo ra men to pro po nho in-
ves tir mos, são: o Ser vi ço Pú bli co, o Tu ris mo e a Cons -
tru ção Ci vil.

O pri me i ro, por que cons ti tui a base, a es sên cia
da ad mi nis tra ção e do fun ci o na men to es ta tal. Sem
um ser vi ço pú bli co de qua li da de, ja ma is po de re mos
ofe re cer a efi ciên cia, a dig ni da de e o res pe i to que o
con tri bu in te me re ce e exi ge, con di ção in dis pen sá vel
tan to ao exer cí cio ple no e de mo crá ti co da ci da da nia
que que re mos para nos so povo, quan to ao per fe i to or -
de na men to ope ra ci o nal que que re mos para nos sas
ins ti tu i ções.

O se gun do, por que o Tu ris mo é o ramo em pre-
ga dor mais abran gen te e di ver si fi ca do do Pla ne ta e
ja ma is de i xa rá de o ser, em face dos ta ma nhos des -
do bra men tos que pro por ci o na.

O ter ce i ro, por que a Cons tru ção Ci vil, prin ci pal-
men te se con si de ra do seu ma cros se tor, é, sem som -
bra de dú vi da, a ati vi da de que mais em pre ga
mão-de-obra me nos qua li fi ca da com ba i xís si ma uti li-
za ção pro por ci o nal de re cur sos me ca ni za dos.

Qu an to aos Ser vi do res Pú bli cos, per ma ne ce-
mos de pen den tes das de ci sões dos go ver nos em
suas res pec ti vas es fe ras.

Qu an to às no vas opor tu ni da des para o pri me i ro
em pre go, tive a hon ra de apre sen tar a esta Casa, em
16 de abril úl ti mo, pro je to de mi nha au to ria, o PLS n°
137, de 2003, já an tes por mim apre sen ta do quan do
fui de pu ta do, cujo pro pó si to vem ao en con tro dos de -
se jos do atu al Go ver no, com o pro gra ma apre sen ta do
pelo Pre si den te Lula, na se ma na pas sa da.

No que se re fe re ao aper fe i ço a men to do tra ba-
lha dor, apre sen tei, sob a ins pi ra ção do Exmº Sr. Mi -
nis tro da Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que, pro je to que
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visa à al fa be ti za ção de ope rá ri os em can te i ros de
obras, pro gra ma já com pro va da men te ex pe ri men ta-
do com su ces so em nos sas em pre sas, no qual já al fa-
be ti za mos mais de dois mil fun ci o ná ri os, ao lon go de
tre ze anos des ta ati vi da de em Bra sí lia, no bojo de tan -
tas ou tras, de sen vol vi das du ran te nos sos 27 anos
como em pre sá rio do se tor, ga ran tin do hoje, di re ta e
in di re ta men te, o sa lá rio de apro xi ma da men te 20 mil
tra ba lha do res, o que sig ni fi ca o sus ten to de apro xi-
ma da men te 80 mil pes so as, se gun do cri té ri os do
IBGE.

No que con cer ne ao Tu ris mo e à Cons tru ção Ci -
vil, de i xo que os nú me ros fa lem por si.

A in dús tria de vi a gens e tu ris mo é hoje con si de-
ra da como a ma i or fon te de ge ra ção de em pre gos no
mun do. Se gun do fon tes ofi ci a is, o mer ca do tu rís ti co
in ves te “me nos de US$100 mi lhões/ano e tem po ten-
ci al para ar re ca dar mais de US$5 bi lhões em di vi sas
es tran ge i ras anu a is para o Bra sil, sen do as sim con si-
de ra do o ma i or mer ca do ge ra dor de em pre gos no
país”.

Ain da se gun do da dos di vul ga dos por si tes go -
ver na men ta is, “des de a mão-de-obra mais qua li fi ca-
da, em áre as que se uti li zam de alta tec no lo gia (como
trans por tes e co mu ni ca ções) até as de me nor qua li fi-
ca ção, tan to no em pre go for mal quan to no in for mal,
são be ne fi ci a das com o cres ci men to do mer ca do do
tu ris mo no Bra sil e no mun do”.

“Na ver da de, o tu ris mo é uma gran de in dús tria.
Ele em pre ga mais pes so as do que qual quer ou tro
ramo. Pes qui sas re ve lam que um em cada dez tra ba-
lha do res do Bra sil atua no Tu ris mo. O se tor é res pon-
sá vel por cer ca de 8,2% das ex por ta ções mun di a is e
re pre sen ta cer ca de 10% do pro du to in ter no bru to. O
mer ca do do més ti co, mar ca do em 1998 pela sig ni fi ca-
ti va re du ção das ta ri fas aé re as, mo vi men tou cer ca de
trin ta e seis mi lhões de bra si le i ros que vi a ja ram.

O Tu ris mo con si de ra do por mu i tos pro fes so res,
ana lis tas de mer ca do, em pre sá ri os e afins, como um
fe nô me no mul ti pli ca dor, tan to de em pre gos quan to
em di vi sas; é um fa tor so ci al, eco nô mi co, cul tu ral e
po lí ti co, pois é um dos lí de res na ge ra ção de em pre-
gos do sé cu lo XXI e im pac ta 52 se to res da eco no mia
bra si le i ra (cons tru ção ci vil, trans por tes, ho téis, pou-
sa das, agên ci as, ope ra do ras, in for má ti ca etc).

No âm bi to so ci al, o Tu ris mo tor nou-se ins tru-
men to que gera mão-de-obra qua li fi ca da e es pe ci a li-
za da (3º grau com ple to) até o me nos ca pa ci ta do (um
na ti vo que na alta tem po ra da de i xa seu em pre go de
pe dre i ro, para tor nar-se um re cep ci o nis ta de um ho -
tel). Ape nas na ini ci a ti va pri va da, 120 mil em pre gos

di re tos e 420 mil em pre gos in di re tos po dem ser cri a-
dos. No se tor ho te le i ro e si mi la res, cer ca de um mi -
lhão de em pre gos já são man ti dos, di re ta ou in di re ta-
men te, pelo Tu ris mo na ci o nal.

De acor do com a OMT, cada US$7 mil de i xa dos
no país re cep ti vo, re per cu te na ma nu ten ção de um
em pre go, en quan to na in dús tria au to mo bi lís ti ca são
ne ces sá ri os R$170 mil para ge rar um em pre go, no
Tu ris mo ape nas R$40 mil pos si bi li tam um em pre go
di re to em um ho tel, R$10 mil em pre gam uma pes soa
em um res ta u ran te e R$50 po dem ga ran tir ma té-
ria-pri ma e em pre go para um ar te são, fo men tan do e
con tri bu in do para o au men to da qua li da de de vida da
po pu la ção au tóc to ne.

Atu al men te, o Tu ris mo é res pon sá vel, di re ta e
in di re ta men te, por um em cada nove em pre gos exis -
ten tes no mun do; além dis so, seu im pac to na ge ra ção
de em pre gos de ve rá cres cer 46% nos pró xi mos dois
anos. Afi nal, para que mi lha res de pes so as vi a jem ou -
tras mi lha res tem de tra ba lhar para mo vi men tar os
apa re lhos e equi pa men tos tu rís ti cos for ma do pe los
bens e ser vi ços ofe re ci dos por com pa nhi as aé re as,
ho téis, ope ra do ras, agên ci as, lo ca do ras de car ros,
res ta u ran tes e ade ma is.”

Te nho o pra zer e a hon ra, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de pre si dir a Sub co mis são de Tu ris-
mo ins ta la da nes ta Casa, e es pe ro mo des ta men te
po der em mu i to con tri bu ir para os de ba tes com vis tas
ao apri mo ra men to des ta ati vi da de eco nô mi ca vi tal
para nos so país e para a ge ra ção de mais e mais em -
pre gos e di vi sas.

No pró xi mo dia vin te, es ta re mos re u ni dos, por
meio de vi de o con fe rên cia vi a bi li za da pelo Inter le gis –
nos sa rede de com pu ta do res de sen vol vi da pelo Pro da-
sen – com os Pre si den tes das Assem bléi as Le gis la ti vas
es ta du a is, para pro por mos ações in te gra das. Estou cer-
to de que os re sul ta dos se rão os mais pro fí cu os.

Re fe rin do-me, ago ra, ao se tor da Cons tru ção Ci vil
– e, nes te par ti cu lar per mi to-me fa lar com cer ta ex pe-
riên cia, pois que nele me acho di re ta men te en vol vi do há 
qua se três dé ca das, por meio de nos sas 16 em pre sas
atu an do ex clu si va men te no DF, e cujo re co lhi men to de
im pos tos, só no ano pas sa do, se si tu ou em tor no de 30
mi lhões de re a is –, so bre este ramo de ati vi da de eco nô-
mi ca, como já afir mei, al ta men te em pre ga dor, de i xo
tam bém a V. Exªs o im pac to dos nú me ros.

O ma cros se tor da cons tru ção com põe-se de
inú me ras ati vi da des de cons tru ção ci vil, pe las vá ri as
in dús tri as as so ci a das à cons tru ção e pela vas ta e di -
ver sa gama de ser vi ços que apói am a sua ca de ia pro -
du ti va.
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O ma cros se tor da cons tru ção ci vil par ti ci pa em
19,26% de nos so PIB; a par ti ci pa ção di re ta da cons -
tru ção ci vil, iso la da men te, é de 10,31%. É res pon sá-
vel por 26% do to tal dos im pos tos in di re tos so bre pro -
du tos para o con su mo in ter me diá rio da eco no mia.

Em ter mos de in ves ti men tos, se gun do da dos
pu bli ca dos pe las en ti da des re pre sen ta ti vas, “67,05%
do va lor da pro du ção des ti nam-se aos in ves ti men tos
da eco no mia e 61,26% da pro du ção do ma cros se tor
da cons tru ção se ori en tam à de man da fi nal”.

No que mais in te res sa ao tema ora ex pos to, a
ge ra ção de em pre gos, “o ma cros se tor da cons tru ção
em pre ga: 5,42 mi lhões de tra ba lha do res di re ta men te;
9,06% do to tal do pes so al ocu pa do na eco no mia;
mais de um mi lhão cem mil tra ba lha do res in di re ta-
men te; para cada 100 em pre gos di re tos são cri a dos
21 no vos em pre gos in di re tos e 47 no vos em pre gos in -
du zi dos.

Para cada R$1 mi lhão apli ca do na pro du ção do
ma cros se tor são ge ra dos 65 em pre gos no to tal dos
efe i tos di re tos, in di re tos e in du zi dos; sen do 29 em pre-
gos di re tos.

O ma cros se tor da cons tru ção par ti ci pa com
5,6% do to tal dos sa lá ri os pa gos na eco no mia e
12,47% dos ren di men tos au tô no mos.”

Ilus tres co le gas Se na do ras e Se na do res, po de-
ria alon gar-me in de fi ni da men te em de fe sa dos seg-
men tos eco nô mi cos so bre os qua is ve nho dis cor ren-
do nes te meu pro nun ci a men to, que já se tor na um
tan to lon go.

Entre tan to, jul guei opor tu no tra zer à aná li se
des te Ple ná rio, no dia de hoje, oca sião em que pres to
mi nhas mais sin ce ras ho me na gens ao Tra ba lha dor
Bra si le i ro, a pro pos ta de que re fli ta mos se ri a men te
so bre a pos si bi li da de de que as ati vi da des por mim
aqui tra ta das, cuja enor me ca pa ci da de de ab sor ção
de mão-de-obra é in dis cu ti vel men te no tá vel, pos sam
vir a ser o alvo de aten ções e in cen ti vos es pe ci a is por
par te do Go ver no e do Con gres so Na ci o nal, para que
pos si bi li te mos às fa mí li as bra si le i ras ma i o res e mais
rá pi das chan ces de se li vra rem da in jus ta cha ga do
ócio in vo lun tá rio, para que, por meio do seu pró prio
tra ba lho, cada bra si le i ro pos sa ali men tar-se e vi ver
dig na men te, na so ci e da de li vre, plu ral e so be ra na,
com que sem pre so nha mos para nos sa Re pú bli ca.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Se na dor Pa u lo Octá vio, o dis cur so de V. Exª
em ho me na gem ao Dia Inter na ci o nal do Tra ba lha dor
será aco lhi do e trans cri to nos Ana is da Casa. 

A Mesa in for ma que há so bre a mesa um re que-
ri men to de ho me na gem ao ex-De pu ta do João Her cu-
li no, que será vo ta do em se gui da, e V. Exª po de rá
tam bém ser um dos seus sig na tá ri os.

A Mesa as so cia-se a to dos os Se na do res que
usa ram da pa la vra em ho me na gem ao Dia Inter na ci o-
nal do Tra ba lho, ao Dia do Tra ba lha dor, re que ri men to
do emi nen te 1º Vice-Pre si den te des ta Casa, Se na dor
Pa u lo Paim, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Rio
Gran de do Sul, e de cla ra en cer ra da esta par te da
ses são.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PA RE CE RES

PARECER Nº 320, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 588, de
2002 (nº 1.297/2001, 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 Espe ran ça e Paz 
– ASCEPAZ a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ouro
Pre to D‘Oeste, Esta do de Ron dô nia.

Re la to ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

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 588, de 2002 (nº 1.297, 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 Espe ran ça e Paz
-ASCEPAZ a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ouro Pre to D’Oeste, Esta do de
Ron dô nia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 190, de 17 de maio de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te

à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 588, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te será fe i to, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 588, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça e Paz – ASCEPAZ a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ouro Pre to D’Oeste Esta do de Ron dô nia,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 588, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 190, de 17 de maio de
2000, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Espe ran ça e Paz – ASCEPAZ, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Ouro Pre to D’Oeste, 
Esta do de Ron dô nia.

Sala da Co mis são 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Fá ti ma Cle i de, Re la to ra –
Flá vio Arns – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral – Luiz Otá vio –
José Jor ge – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima – Jef fer son Pé res.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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
e re no va ção de con ces são de emis so ras de rá dio e
te le vi são.
....................................................................................

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.

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

DECRETO 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.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da cão dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-02)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 321, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 592, de
2002 (nº 1.576/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
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Asso ci a ção Co mu ni tá ria Sa ma ú ma a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ca co al, Esta do de Ron-
dô nia.

Re la to ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

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 592, de 2002 (nº 1.576, 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 Sa ma ú ma a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca co al,
Esta do de Ron dô nia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 147, de 25 de abril de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria énor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-

ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 592, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da
ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for ça
da Lei nº  10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te será fe i to, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 592, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Sa ma ú ma a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de Ca co al, Esta do de Ron dô nia, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de
re da ção:
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EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 592, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 147, de 25 de abril de
2000, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Sa ma ú ma, a exe cu tar, pelo pra zo de dez 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Ca co al, Esta do de Ron dô nia.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Fá ti ma Cle i des, Re la to ra
– Flá vio Arns – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral – José Jor ge – Re -
nil do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima – Luiz Otá vio – Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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
e re no va ção de con ces são de emis so ras de rá dio e
te le vi são.
....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO 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.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREiRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-02)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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

PARECER Nº 322, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 660, de
2002 (nº 1.765/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Cen tro So ci al José Pa u li no a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ja ça nã, Esta do do Rio Gran de
do Nor te.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

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 660, de 2002 (nº 1.765, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Cen tro So ci al José Pa u li no a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja ça nã, Esta do
do Rio Gran de do Nor te.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 801, de 2000, que au to-
ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-

são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 660, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
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tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 660, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Cen tro So ci al José
Pa u li no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ja ça nã, Esta do do Rio Gran de do
Nor te, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 660, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º. Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 801, de 2000, que au to-
ri za o Cen tro So ci al José Pa u li no, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Ja ça nã, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho,
Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Ger son
Ca ma ta – Sér gio Ca bral – José Jor ge – Jo nas Pi -
nhe i ro – Re nil do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi-
nal do Du ar te – Alme i da Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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.

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

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
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os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 323, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 662, de
2002 (nº 1.768/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen-
vol vi men to de Alto Ro dri gues e FM Ouro
Ne gro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Alto Ro dri gues,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

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 662, de 2002 (nº 1.768, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
de Alto Ro dri gues e FM Ouro Ne gro a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alto Ro -
dri gues, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 129, de 19 de mar ço de

2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992   (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
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A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 662, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 662, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela APROVAÇÃO do ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
de Alto Ro dri gues e FM Ouro Ne gro a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alto
Ro dri gues, Esta do do Rio Gran de do Nor te, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de 
re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 662, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe-
re a Por ta ria nº 129, de 19 de mar ço de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria para o De sen vol vi men to de Alto Ro dri-
gues e FM Ouro Ne gro, a exe cu tar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na

ci da de de Alto Ro dri gues, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho,
Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Ger son
Ca ma ta – Sér gio Ca bral – José Jor ge – Re nil do
San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te –
Alme i da Lima – Jo nas Pi nhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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.

....................................................................................
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DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 324, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 684, de
2002 (nº 1.804/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va Ro dol fen-
se (ACERF) a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro dol-
fo Fer nan des, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

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 684, de 2002 (nº 1.804, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va Ro dol fen se
(ACERF) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ro dol fo Fer nan des, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al, 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 540, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.
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Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 684, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 684, de 2002 não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do

re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju rí di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral,
Espor ti va Ro dol fen se (ACERF) a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro dol fo Fer -
nan des, Esta do do Rio Gran de do Nor te, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 684, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe-
re a Por ta ria nº 540, de 11 de se tem bro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral,
Espor ti va Ro dol fen se (ACERF), a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Ro dol fo Fe man des, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

Sala da Co mis são, 18 de abril de 2003. _ Osmar
Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Ger son Ca ma ta –
Sér gio Ca bral – José Jor ge – Re nil do San ta na – Re -
gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Jo nas Pi nhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
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§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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.

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

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-

ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 325, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 688, de
2002 (nº 1.811 2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de São Mi guel, Esta do
do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

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 688, de 2002 (nº 1.811, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
São Mi guel, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 555, de 13 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
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ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O 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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro-
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to

não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 688, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 688, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Cen tro So ci al Pre si-
den te Tan cre do Ne ves a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Mi guel, Esta do
do Rio Gran de do Nor te, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 688, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 555, de 13 de se tem bro
de 2001, que au to ri za o Cen tro So ci al Pre si-
den te Tan cre do Ne ves, a exe cu tar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de São Mi guel, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho,
Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – Ael ton Fre i-
tas – Íris de Ara ú jo – Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca -
bral – Jo nas Pi nhe i ro – José Jor ge – Re nil do San -
ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima.

09480 Ter ça-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    33ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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.

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

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

....................................................................................
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PARECER Nº 326, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 706, de
2002 (nº 1.861/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Di vi sa no ven se para Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria, Cul tu ra e Co mu ni ca-
ção (ADERC) a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di vi sa
Nova, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

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 706, de 2002 (nº 1.861, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Di vi sa no ven se para Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria, Cul tu ra e Co mu ni ca ção (ADERC) a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Di vi sa Nova, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 526, de 29 de agos to de 
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 706, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fmal des te, por meio de
emen da de re da 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 706, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
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re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Di vi sa-
no ven se para Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, Cul tu ra e
Co mu ni ca ção (ADERC) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di vi sa Nova, Esta do
de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a
se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 706, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 526, de 29 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Di vi sa no-
ven se para Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, Cul-
tu ra e Co mu ni ca ção – ADERC, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Di vi sa Nova, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta –
Íris de Ara ú jo – Ga ri bal di Alves Fi lho – Val dir Ra -
upp – Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral – Jo nas Pi -
nhe i ro – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za-
ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 49. E da com pet&icia 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.
....................................................................................

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.

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

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

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

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.
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Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 327, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção,  so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 708, de
2002 (nº 1.863/2002. na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni-
tá ria Inte ra ti va Ja ru en se a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Jarú, Esta do de Ron dô nia.

Re la to ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

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 708, de 2002 (nº 1.863, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra-
ti va Ja ru en se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Jarú, Esta do de Ron dô nia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 297, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
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da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 708, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te será fe i to, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 708, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio
e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti va Ja ru en se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Jarú, Esta do de Ron dô nia, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 708, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 297, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio e 
Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti va Ja ru en se, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Jarú, Esta do de
Ron dô nia.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Fá ti ma Cle i de, Re la to ra –
Flá vio Arns – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral – José Jor ge – Re -
nil do Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Le o nel Pa -
van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Luiz Otá -
vio – Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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.

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va-
dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor -
mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do
Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 328, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 720, de

2002 (nº 1.883/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Bon je su en se Co mu ni tá ria de 
Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bom
Je sus do Ga lho, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

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 720, de 2002 (nº 1.883, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Bon je su en se Co mu ni tá ria de Ra di o di-
fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Bom Je sus do Ga lho, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 685, de 14 de no vem-
bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu i u nu li da de, ju ri di ci da de e téc -
ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
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vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou to ro de 1963, e al te ra ções pos -
te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con -
tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº 9.612,
de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De -
cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são
de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39,
de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da 
dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre-
gam to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 3
9/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi-
ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me ces se i tua o art. 
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 720, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 720, de 2002 não evi den-
ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven-
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela Apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção
Bon je su en se Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de

Bom Je sus do Ga lho, Esta do de Mi nas Ge ra is, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 720, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 685, de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Bon je-
su en se Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são, a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Bom Je sus do
Ga lho, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, Pre si den te –
Ael ton Fre i tas, Re la tor – Flá vio Arns – Du ci o mar
Cos ta – Íris de Ara ú jo – Ga ri bal di Alves Fi lho – Val -
dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral – José 
Jor ge – Jo nas Pi nhe i ro – Re nil do San ta na – Le o-
nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima –
Mo za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

....................................................................................
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.
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§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
do 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.

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

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

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

DECRETO Nº 2.615,
 DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá grafO úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada cela Lei nº
10.597, de 11-12-02)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.812, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 329, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 722, de
2002 (nº 1.890/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro dos
Fun ci o ná ri os – Fru ta de Le i te/MG a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Fru ta de Le i te, Esta do de 
Mi nas Ge ra is.

Re la tor:Se na dor Ael ton Fre i tas

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 722, de 2002 (nº 1.890, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro dos Fun ci o ná ri os
– Fru ta de Le i te/MG a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Fru ta de Le i te, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 764, de 6 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 32, 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.

09488 Ter ça-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    41ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro-
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 3 9/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te

à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 722, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 722, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria do Ba ir ro dos Fun ci o ná ri os – Fru ta de Le i te/MG
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Fru ta de Le i te, Esta do de Mi nas Ge ra is, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 722, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 764, de 6 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria do Ba ir ro dos Fun ci o ná ri os –
Fru ta de Le i te/MG, a exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci -
da de de Fru ta de Le i te, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor
– Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Íris de Ara ú jo – 
Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral –
José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca val can ti – Ga ri bal di Alves Fi lho – Jo nas Pi-
nhe i ro.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA – GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no

mí ni mo, dois quin tos do Con gres so Na ci o nal,
em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após

de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, na for ma
dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo,

de pen de de de ci são ju di ci al.
§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será

de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

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

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11.12.2002)

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 330, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 723, de
2002 (nº 1.891/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co-
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mu ni ca ção Co mu ni tá ria de San ta na da
Var gem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de San ta na da 
Var gem, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

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 723, de 2002 (nº 1.891, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de San ta na da Var gem a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta na
da Var gem, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 679, de 14 de no vem-
bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções

pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 728, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 728, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Vera Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vera Cruz, Esta do
da Ba hia, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:
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EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 728, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 798, de 14 de de zem-
bro de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção
Rá dio Co mu ni tá ria de Vera Cruz, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Vera Cruz, Esta do
da Ba hia.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Íris de Ara ú jo –
Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral –
Ga ri bal di Alves Fi lho – José Jor ge – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Le o-
nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima –
Mo za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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.

§ 1° O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2° e § 4°, 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.

§ 3° 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.

§ 4° 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.

§ 5° 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 N° 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 N° 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO  DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va-
dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor -
mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do
Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................
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LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 62
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 331, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 728, de
2002 (nº 1.919/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vera Cruz a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Vera Cruz, Esta do de
Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp

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 728, de 2002 (nº 1.919, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vera Cruz a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Vera Cruz, Esta do da Ba hia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 798, de 14 de de -
zem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é dis ci pli na da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro-
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe ci fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são
de Edu ca ção, deve obe de cer ao dis pos to na Re so lu-
ção nº 39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em
fun ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des -
se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
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não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 728, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 728, de 2002 não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Vera Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vera Cruz, Esta do
da Ba hia, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 728, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 798, de 14 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Rá-
dio Co mu ni tá ria de Vera Cruz, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de de Vera Cruz, Esta do
da Ba hia.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta –
Íris de Ara ú jo – Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral –
José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca -
val can ti – Ga ri bal di Alves Fi lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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.

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

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

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6 Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar à 

en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos os
pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas re-
gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 332, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 744, de
2002 (nº 2.022/2002, na Câ ma ra dos De-

pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Ta ba po rãn se de De sen vol vi-
men to Artís ti co e 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 Ta ba po râ, Esta do de Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

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 744, de 2002 (nº 2.022, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ta ba po rãen se de De sen vol vi men to
Artís ti co e 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 Ta ba po rã, Esta do de Mato
Gros so.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 290, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é dis ci pli na da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
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cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, deve obe de cer ao dis pos to na Re so lu ção
nº 39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria,
en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 3
9/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 744, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº  9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 744, de 2002 não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Ta ba po-
rãen se de De sen vol vi men to Artís ti co e 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 Ta ba po rã, Esta do de Mato Gros so, na for ma do

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 –CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 744, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe-
re a Por ta ria nº 290, de 16 de maio de 2001, 
que au to ri za a Asso ci a ção Ta ba po rãen se de 
De sen vol vi men to Artís ti co e So ci al, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Ta ba po rã, Esta do
de Mato Gros so.

Sala da Co mis são, – 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te. – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.
– Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – Ide li Sal vat ti – Du-
ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas  – Íris de Ara ú jo –
Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral –
Luiz Otá vio – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o-
nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima –
Jef fer son Pe res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

....................................................................................
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.
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§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º o can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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.

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

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

PARECER Nº 333/2003

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 87,
de 2003, do Pre si den te da Re pú bli ca (nº
148, 2003, na ori gem), que “Sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do 
Dou tor JOSÉ DE CASTRO MEIRA, Juiz
do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 5ª Re-
gião, com sede em Re ci fe, Esta do de Per -
nam bu co, para com por o Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça, no car go de Mi nis tro, na
vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Se -
nhor Mi nis tro Mil ton Luiz Pe re i ra”.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 30-4-2003,
apre ci an do o Re la tó rio (em ane xo) apre sen ta do pelo
Se na dor José Jor ge so bre a Men sa gem (SF) nº 87,
de 2003, do Pre si den te da Re pú bli ca, opi na pela,
apro va ção da es co lha do nome do Dou tor José de
Cas tro Me i ra, para com por o Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça, no car go de Mi nis tro, na vaga de cor ren te da
apo sen ta do ria do Mi nis tro Mil ton Luiz Pe re i ra, nos
ter mos do pa rá gra fo úni co, in fine, do art. 104, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala da Co mis são,  30 de abril de 2003. – Se na-
dor Edson Lo bão, Pre si den te – Se na dor José Jor-
ge, Re la tor.
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Re la tó rio

Re la tor: Se na dor José Jor ge

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, den tro da com pe tên cia que lhe é atri bu í da pelo
art. 101, in ci so II, alí nea i, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re ce be, para opi nar so bre ela,
men sa gem do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da 
Re pú bli ca, da qual cons ta in di ca ção do nome do
Dou tor José de Cas tro Me i ra, Juiz do Tri bu nal Re gi-
o nal Fe de ral da 5ª Re gião, com sede em Re ci fe –
Per nam bu co, para exer cer o car go de Mi nis tro do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, em vaga re ser va da a
ju í zes dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

De acor do com o art. 52, in ci so III, alí nea a, da
Car ta Mag na, com bi na do com o pa rá gra fo úni co, I, do 
art. 104, com pe te, pri va ti va men te, ao Se na do Fe de ral
apro var, pre vi a men te, por voto se cre to, após ar güi ção
pú bli ca, a es co lha de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça.

O nome do Dou tor José de Cas tro Me i ra, Juiz do 
Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 1ª Re gião, com sede em 
Re ci fe (PE), in di ca do para exer cer o ele va do car go de 
Mi nis tro do Su pe ri or Tribu nal de Jus ti ça, hon ra e en ri-
que ce as le tras ju rí di cas na ci o na is, como se pode ver
do cur rí cu lum vi tae re pro du zi do, em sín te se, a se-
guir:

1. Da dos pes so a is, es co la ri da de e for ma ção pro -
fis si o nal

José de Cas tro Me i ra, fi lho de Antô nio Alves
Me i ra e de Nair de Cas tro Me i ra, nas ci do em 22 de
se tem bro de 1943 na ci da de de Li vra men to do Bru-
ma do – Ba hia, é ca sa do com Ma ria Te re zi nha San-
tos Me i ra.

For mou-se em Di re i to pela Fa cul da de de Di re i to
da UFBA, no ano de 1966. Fez mes tra do em Di re i to
na mes ma fa cul da de nos anos de 1975 a 1978, e
Pós-Gra du a ção em Co mér cio Exte ri or na Uni ver si tat
de Bar ce lo na – Di vi sió de Ci en ci es Ju rí di ques, Eco -
nô mi ques i So ci a les – De par ta men to de Po lí ti ca Eco -
nô mi ca e Estruc tu ra Eco nô mi ca Mun di al – (Agos to
1995/ju lho 1996), re a li za do em con ve nio com la
FCAP-UPE, ob ten do con ce i to Exce len te e como nota
fi nal 9,07 — Bar ce lo na, se tem bro de 1996.

2. Ati vi da des Pro fis si o na is

Exer ceu ati vi da des pro fis si o na is de re al ce, tais 
como o Mi nis té rio Pú bli co Esta du al (BA), 1968-1974 
Co mar cas de Pa ra mi rim (1ª Entrân cia) e Ita pa ri ca
(2ª Entrân cia), sen do pro mo vi do por me re ci men to; a 
Pro cu ra do ria da Fa zen da Na ci o nal, 1974 a 1976,

Sal va dor – BA; foi Juiz Fe de ral Subs ti tu to, 1976 –
1977 – Sal va dor-BA; Juiz Fe de ral, 1977-1979 – Sal -
va dor-BA; foi Juiz Fe de ral en tre 1980-1989, em Ara -
ca ju-SE (ini ci al men te, Vara Úni ca, com o Juiz Fe de-
ral e de po is Mi nis tro Ge ral do So bral); foi Juiz do Tri-
bu nal Re gi o nal Fe de ral da 5ª Re gião, em 1989. Foi
tam bém subs ti tu to na Se ção Ju di ciá ria do Esta do do 
Ma ra nhão, de se tem bro de 1978 a ou tu bro de 1980, 
Se ção Ju di ciá ria do Esta do do Ser gi pe, jul./set. de
1979, e Se ção Ju di ciá ria do Esta do de Ala go as,
jan./fev. de 1988.

No Tri bu nal Re gi o nal da 5ª Re gião, foi: Pre si-
den te da 1ª Tur ma (di ver sos pe río dos); Vice-Pre si-
den te e Cor re ge dor Re gi o nal (1992/1993); Pre si den-
te, 1993-1994; Di re tor da Re vis ta (abril 1993/mar ço
1994); Pre si den te da Co mis são de Cons tru ção da
Sede (atu al Edi fí cio Mm.Dja ci Fal cão); Pre si den te da
Co mis são Orga ni za do ra do 1º e 4º Con cur sos para
Pro vi men to do Car go de Juiz Fe de ral Subs ti tu to; Di re-
tor (fun da dor) da Esco la de Ma gis tra tu ra Fe de ral da
5ª Re gião.

E, mais, foi pre si den te da Co mis são To ta li za do-
ra nos Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is de Ser gi pe e
Per nam bu co; e exer ceu a do cên cia em Pa ra mi rim,
como Di re tor e Pro fes sor de Li te ra tu ra, His tó ria da
Edu ca ção e Admi nis tra ção Esco lar; em Ita pa ri ca,
como Di re tor e Pro fes sor de Edu ca ção Mo ral e Cí vi-
ca; em Sal va dor, como pro fes sor de Di re i to Usu al e
Le gis la ção Apli ca da, na Fa cul da de Ca tó li ca de Ciên -
ci as Eco nô mi ca); e em Ara ca ju, como pro fes sor de
Di re i to Ci vil. Foi, ain da, Pro fes sor de Di re i to Fi nan ce i-
ro, Tri bu tá rio e Pro ces so Tri bu tá rio do De par ta men to
de Di re i to da UFS, uma vez apro va do no Con cur so
para Au xi li ar de Ensi no do De par ta men to de Di re i to
do Cen tro de Ciên ci as So ci a is Apli ca das da Uni ver si-
da de Fe de ral de Ser gi pe nas Dis ci pli nas de Di re i to Fi -
nan ce i ro e Di re i to e Le gis la ção Tri bu tá ria.

3. Tra ba lhos Pu bli ca dos

O Dou tor José de Cas tro Me i ra pu bli cou tra ba-
lhos da mais alta re le vân cia ju rí di ca, tais como:

• Co le tâ nea de Jul ga dos dos Ma gis tra dos,
TRF 5ª Re gião, 19962

• A Re pa ra ção do Dano “Ex De lic to” (Re vis ta
OAB/SE),

• O Ilí ci to Ci vil e o Ilí ci to Pe nal (Re vis ta de Infor -
ma ção Le gis la ti va)

• A Expe riên cia Ali e ní ge na quan to a Res sar ci-
men to do Dano “Ex De lic to” (Re vis ta do TJ/SE);

• O Agen te Po lí ti co como Ges tor de Bens e
Ser vi ços Pú bli cos;
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• Admi nis tra ção Pú bli ca na Cons ti tu i ção Fe de-
ral de 1988;

• Con tro le da Admi nis tra ção Pú bli ca/Inter no e
Exter no;

• Man da do de Se gu ran ça – Exten são do Di re i to
Lí qui do e Cer to.

• Dis cri ci o na ri e da de – Con ces são e Sus pen-
são da Exe cu ção da Li mi nar – Efe i tos Ju rí di cos;

• Li ci ta ção;
• Glo ba li za ção e Di re i to;
• No tas so bre o con ce i to de Pro ces so;
• Agen tes Pú bli cos – Agen tes Po lí ti cos;
• A Admi nis tra ção Pú bli ca da Cons ti tu i ção Fe -

de ral de 1988 (Re vis ta do Cur so de Di re i to da Fa cul-
da de de Ciên ci as Hu ma nas de Per nam bu co);

• Mer co sul: Tri bu nal Su pra na ci o nal e Inte gra-
ção Co mu ni tá ria;

• No tas so bre a Pro pa gan da Ele i to ral;
• Con si de ra ções so bre a cha ma da “Re dis tri bu i-

ção Re cí pro ca ou Re dis tri bu i ção por Per mu ta”.

Ante o ex pos to, con si de ran do a na tu re za da
ma té ria em apre ci a ção, é o que se tem a re la tar no
pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2003.  – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor –
Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer can dan te – Tião
Vi a na – Antô nio Car los Va la da res – Pa pa léo Paes
– Amir Lan do – Ga ri bal di Alves Fi lho – José Ma ra-
nhão – Ju vê ni cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Pe -
dro Si mon – Cé sar Bor ges – Re nil do San ta na –
Arthur Vir gí lio – Tas so Je re is sa ti – Ro me ro Jucá –
João Ba tis ta Mot ta – Edu ar do Su plicy – Ana Jú lia
Ca re pa – Ro dolp ho Tou ri nho – Alme i da Lima.

PARECER Nº 334, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre Pro je to de Lei do Se na do nº 
29, de 1996, de au to ria do Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, que de fi ne a uti li za ção dos Tí tu-
los da Dí vi da Agrá ria, pre vis ta na Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são o
Pro je to de Lei do Se na do nº 29, de 1996, que de fi ne a
uti li za ção dos Tí tu los da Dí vi da Agrá ria, pre vis ta na
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pre ten de a re fe ri da pro po si ção que as emis sões
de Tí tu los da Dí vi da Agrá ria (TDA) te nham seu lan ça-
men to, res ga te e pa ga men to de en car gos cor res pon-
den tes man ti dos sob con tro le por in ter mé dio de seu
re gis tro, e de suas trans fe rên ci as, em sis te ma cen tra-
li za do de li qui da ção e cus tó dia.

De fi ne, ain da, a pro pos ta, que es ses tí tu los se -
jam re mu ne ra dos à taxa de ju ros de 6% (seis pon tos
per cen tu a is) ao ano, ou fra ção pró-rata, além da in ci-
dên cia de fa tor de pre ser va ção de seu va lor real.

É de se no tar que o pro je to em exa me não traz
qual quer de mar ca ção acer ca de suas ne go ci a ções
no mer ca do se cun dá rio, além da que la ati nen te ao
seu re gis tro no sis te ma de con tro le men ci o na do. Não
são pre vis tas, as sim, em que cir cuns tân ci as, exi gên-
ci as e con di ções fi nan ce i ras po de ri am ser pro ce di das
amor ti za ções an te ci pa das ou aqui si ções e res ga tes
par ci a is des ses tí tu los.

Afo ra es ses as pec tos, o Pro je to de Lei do Se na-
do nº 29, de 1996, tra ta, ba si ca men te, das pos si bi li-
da des de uti li za ção des ses TDA, em ba sa da nos ter -
mos da se guin te ta xi o no mia:

I – Tí tu los da Dí vi da Agrá ria vin cen dos:

a) pa ga men to do Impos to Ter ri to ri al
Ru ral (ITR);

b) pa ga men to de ter ras pú bli cas;
c) ca u ção para ga ran tia de qua is quer

con tra tos, obras e ser vi ços ce le bra dos com
a União;

d) ca u ção como ga ran tia de em prés ti-
mos ou fi nan ci a men tos em es ta be le ci men-
tos da União, au tar qui as fe de ra is e so ci e da-
des de eco no mia mis ta, em en ti da des ou
fun dos de apli ca ção das en ti da des cri a das
para este fim;

e) de pó si to para as se gu rar a exe cu ção
em ações ju di ci a is ou ad mi nis tra ti vas, e

f) fi an ça em ge ral.

II – Tí tu los da Dí vi da Agrá ria ven ci dos:

a) pa ga men to de 100% (cem por cen-
to) do va lor de tri bu tos e con tri bu i ções de vi-
dos à União;

b) pa ga men to de dí vi das ori un das de
fi nan ci a men tos de cus te io, in ves ti men tos e
co mer ci a li za ção agrí co las, con tra í das com
ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is ou pri va das,
e
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c) aqui si ções de ações de em pre sas
in clu í das no Pro gra ma Na ci o nal de De ses-
ta ti za ção.

As de ma is dis po si ções do pro je to di zem res pe-
i to à uti li za ção des ses tí tu los pe las ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras para re co lhi men to dos de pó si tos com pul só ri-
os que são obri ga das a man ter no Ban co Cen tral, e
ao re ca das tra men to e re gis tro dos Tí tu los da Dí vi da
Agrá ria emi ti dos pelo Incra, ain da em cir cu la ção, no
sis te ma cen tra li za do de li qui da ção e cus tó dia.

Ao Pro je to de Re so lu ção nº 29, de 1996, fo ram
ofe re ci das qua tro emen das.

II – Aná li se

a) Mé ri to

Como é sa bi do, os Tí tu los da Dí vi da Agrá ria fo -
ram cri a dos nos ter mos da Lei nº 4.504, de 1964, na 
qual sur gem como mo da li da de de fi nan ci a men to da
Re for ma Agrá ria. Mais es pe ci fi ca men te, es ses tí tu-
los apa re cem como ins tru men to fi nan ce i ro pas sí vel
de da ção em pa ga men to, a tí tu lo de in de ni za ção, de 
ter ras de sa pro pri a das para aque le fim.

Ain da que an te ri or a Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988, a Lei nº 4.504, de 1964, em vi gên cia, no que
con cer ne aos TDA, en con tra-se re gu la men ta da de
for ma de ta lha da nos ter mos do De cre to nº 578, de 24
de ju nho de 1992.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em ver da de, re cep ci o na
esse ins tru men to nor ma ti vo, mais co nhe ci do como
Esta tu to da Ter ra, avan çan do, fun da men tal men te, no
que diz res pe i to à res tri ção im pos ta ao di re i to de pro -
pri e da de, que pas sa a su je i tar-se ao cum pri men to de
fun ção so ci al.

E é nes sa di re ção que a le gis la ção pós-cons ti tu-
i ção de 1988 avan ça: de fi ni ção, de mar ca ção e elu ci-
da ção dos re qui si tos e exi gên ci as ati nen tes ao cum -
pri men to da fun ção so ci al da pro pri e da de; mó du los
agrí co las in sus ce tí ve is de de sa pro pri a ção para fins
de re for ma agrá ria, seja em de cor rên cia da com pro-
va ção de tra tar-se de pro pri e da de pro du ti va, seja em
vir tu de de seu ta ma nho; es ti pu la ção do con ce i to re la-
ti vo à jus ta in de ni za ção pela de sa pro pri a ção pro ce di-
da; ins ti tu i ção do Fun do de Ter ras e da Re for ma Agrá -
ria, etc.

Nes se con tex to, a le gis la ção que dis ci pli na a
emis são, o lan ça men to de TDA, seu con tro le, re gis tro
e pos si bi li da des de uti li za ção, en con tra-se, ba si ca-
men te, con subs tan ci a da na lei de no mi na da Esta tu to
da Ter ra, e sua re gu la men ta ção ex pres sa no De cre to
nº 578, de 1992.

Assim, os Tí tu los da Dí vi da Agrá ria dis põem de
per fil ju rí di co-cons ti tu ci o nal pró prio e es pe cí fi co, tra -
du zin do-se no ins tru men to fi nan ce i ro a ser uti li za do
pelo Esta do, quan do exi gi da sua in ter ven ção em de -
cor rên cia da des ca rac te ri za ção da fun ção so ci al que
deve aten der a pro pri e da de pri va da.

Como se de pre en de des sas con si de ra ções, os
Tí tu los da Dí vi da Agrá ria têm ori gem de fi ni da e ga-
ran ti da por lei, re for ça da sua ido ne i da de ins ti tu ci o nal
no pró prio tex to cons ti tu ci o nal, art. 184, que lhe as se-
gu ra a pre ser va ção de seu va lor real.

Essa co ber tu ra ju rí di co-cons ti tu ci o nal as se-
gu ra, em úl ti ma ins tân cia, que as pos si bi li da des de
uti li za ção des ses tí tu los pú bli cos ex tra po lem àque -
las de fi ni das e já ex pli ci ta das nos re fe ri dos ins tru-
men tos nor ma ti vos. Em par ti cu lar, aque las de fi ni-
das no art. 11 do re fe ri do De cre to nº 578, de 1992,
que, em ver da de re pro duz o con ti do no art. 105 da
Lei nº 4.504, de 1964: pre vi são para pres ta ção de
ga ran ti as, ca u ções em ga ran ti as de con tra tos e de
em prés ti mos jun to à União e ór gãos da ad mi nis tra-
ção di re ta e in di re ta, fi an ças, de pó si tos em ações
ju di ci a is e ad mi nis tra ti vas e para pa ga men tos de
im pos to ter ri to ri al ru ral e de pre ço de ter ras pú bli-
cas.

É nos so en ten di men to que os dis po si ti vos con ti-
dos no Pro je to de Lei do Se na do nº 29, de 1996, in -
cor po ram, pra ti ca men te, nor mas já exis ten tes e de fi-
ni das no es co po da re fe ri da Lei nº 4.504, de 1964, e
em seu de cre to re gu la men ta dor. Isso é cla ra men te
ma ni fes to tan to na ca rac te ri za ção da na tu re za dos
TDA, de seu sis te ma de re gis tro e con tro le de suas
trans fe rên ci as e res ga tes, dos en car gos fi nan ce i ros
en vol vi dos, quan to nas pos si bi li da des de uti li za ção
des ses TDA.

Vem ao en con tro des se en ten di men to a pró pria
jus ti fi ca ção do pro je to, quan do res sal ta, tão-so men te,
como ino va ção dos as pe tos le ga is per ti nen tes à ma -
té ria, a am pli a ção das pos si bi li da des de sua uti li za-
ção en quan to tí tu lo pú bli co ven ci do:

Para os Tí tu los da Dí vi da Agrá ria vin cen dos, o
pre sen te pro je to man tém as li mi ta ções e res tri ções já
exis ten tes e, para os tí tu los ven ci dos, cria-se a ne ces-
sá ria pos si bi li da de de pa gar, in te gral men te, os tri bu-
tos e con tri bu i ções de vi das à União, as dí vi das ori un-
das de cus te io e in ves ti men to agrí co la e aqui si ções
de ações de em pre sas es ta ta is, in clu í das no Pro gra-
ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

E, mes mo as sim, de ma ne i ra equi vo ca da, se-
não ve ja mos:
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1) o in ci so VI do art. 11 do De cre to nº
578, de 1992, já pre vê a pos si bi li da de de
uti li za ção dos TDA ven ci dos para a aqui si-
ção de ações de em pre sas in clu í das no Pro -
gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção;

2) a na tu re za dos TDA, que são tí tu los
emi ti dos e ga ran ti dos pelo Te sou ro Na ci o-
nal, con ten do cláu su la de va lo ra ção e de
pre ser va ção de seu va lor real, pas sí ve is de
se rem trans fe ri dos por ces sões de di re i to
pú bli co, po dem, as sim, sol ver ou ga ran tir va -
lo res de vi dos, in clu si ve os pre vis tos na pro -
pos ta em aná li se;

3) a sua uti li za ção para pa ga men to de
tri bu tos e con tri bu i ções é per fe i ta men te viá -
vel. Em ver da de, a le gis la ção, a dou tri na e a 
ju ris pru dên cia for ne cem o em ba sa men to
para tais des ti na ções. E, se jam os dé bi tos
tri bu tá ri os acer ta dos e sal da dos na fase ad -
mi nis tra ti va, ou mes mo na ju di ci al, quan do
ins ta u ra da em de cor rên cia da não ace i ta-
ção, pelo ór gão ar re ca da dor, da com pen sa-
ção pre ten di da;

4) es sas pos si bi li da des de uti li za ção
dos TDA en con tram res pal do le gal pro ve ni-
en te do pró prio de cre to que atu al men te re-
gu la men ta a Lei nº 4.504, de 1964, que os
cri ou. A pos si bi li da de de com pen sa ção en-
tre dé bi tos e cré di tos nada mais sig ni fi ca,
tam bém, do que a exe cu ção da cla ra e es -
pe ci fi ca pre vi são da uti li za ção des ses tí tu los
em ga ran tia para os ca sos mais va ri a dos,
com ên fa se em con tra tos de obras ou ser vi-
ços e em prés ti mos ou fi nan ci a men tos jun to
à União e a seus ór gãos;

5) exis te con sen so na li te ra tu ra ju rí di ca
que a ju ris pru dên cia tem ace i ta do que os
TDA se jam pas sí ve is de uti li za ção, como
for ma de ca u ção para ga ran tia, em pen dên-
ci as as mais va ri a das, onde se in clu em, es -
sen ci al men te, os dé bi tos tri bu tá ri os.

A des pe i to des sas con si de ra ções, são no tó ri os
e am pla men te co nhe ci dos os de sa jus tes e os de se-
qui lí bri os que atu al men te res trin gem as fi nan ças pú -
bli cas, in de pen den te men te da ori gem e dos fa to res
de ter mi nan tes des sa si tu a ção. Nes se con tex to, pro-
por o pa ga men to an te ci pa do de dé bi tos fu tu ros do
se tor pú bli co só fun ci o na ria como ele men to adi ci o-
nal que con tri bui para a de te ri o ra ção das con tas pú -
bli cas. Não há jus ti fi ca ti vas, no mo men to, que pos-
sam fun da men tar a ado ção des se pro ce di men to,

pre ten di do, em úl ti ma ins tân cia, por esse Pro je to de
Lei nº 29, de 1996, ao tor nar com pul só ria, e de for -
ma uni la te ral, a uti li za ção dos TDA vin cen dos para
pa ga men to in te gral do ITR. Note-se que as nor mas
vi gen tes que tra tam des sa ma té ria já pre vê em essa
uti li za ção para pa ga men to de até 50% do Impos to
Ter ri to ri al Ru ral, com a van ta gem de de fi nir que par -
ce la pro por ci o nal des se re ce bi men to será trans fe ri-
da ao mu ni cí pio, ob vi a men te na pro por ção que lhe é 
de vi da. O pro je to em aná li se omi te qual quer re fe rên-
cia a esse res pe i to.

No que se re fe re à uti li za ção dos TDA ven ci dos
no pa ga men to de dí vi das ori un das de fi nan ci a men tos
de cus te io, de in ves ti men to e co mer ci a li za ções agrí -
co las, con tra í das com ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is
ou pri va das, cons ta ta-se in cons ti tu ci o na li da de. Esses 
em prés ti mos e fi nan ci a men tos são con tra í dos por
meio da ce le bra ção de con tra tos que, en tre ou tras es -
pe ci fi ca ções fi nan ce i ras, con tém de ter mi na ções
acer ca dos me i os de pa ga men tos e das ga ran ti as a
se rem ofe re ci das para a sua con tra ta ção.

Como ex pres so no in ci so XXXVI do art. 5º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, in se ri do no Tí tu lo que tra ta Dos
Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is, “a lei não pre ju di-
ca rá o di re i to ad qui ri do, o ato ju rí di co per fe i to e a co i-
sa jul ga da”.

Aque les con tra tos de em prés ti mos e de fi nan ci-
a men tos agrí co las são acor da dos e efe ti va dos nos
ter mos de leis e re gu la men tos que dis ci pli nam o cré -
di to ru ral, cons ti tu in do-se em atos ju rí di cos per fe i tos,
não sus ce tí ve is, por tan to, de rup tu ras uni la te ra is pro -
vo ca das ou ori un das de lei, como a pre ten di da com o
pre sen te pro je to.

E isso até por que, como já ob ser va do, es ses
con tra tos são re a li za dos com base em cláu su las que
pre vê em mo da li da des de pa ga men tos e das ga ran ti-
as a se rem pres ta das, para fa ze rem fren te a pos sí ve-
is si tu a ções de ina dim plên cia, em con for mi da de com
a le gis la ção que dis ci pli na a ma té ria.

Nes ses ter mos, e com esse en ten di men to, a
ele va ção dos TDA à ca te go ria de me i os de pa ga men-
to de obri ga ções pro ve ni en tes de dí vi das agrí co las só 
te ria efi cá cia ju rí di ca se de cor ren te de exe cu ção de
ga ran ti as ofe re ci das e con tra ta das e que in cor po ras-
sem aque les tí tu los pú bli cos. To da via, essa pos si bi li-
da de já se en con tra pre vis ta na le gis la ção vi gen te
que tra ta da uti li za ção dos TDA, como vis to an te ri or-
men te.

Vale de no tar, ain da, que o Pro je to de Lei nº 29,
de 1996, in cor re tam bém em re dun dân cia, no pró prio
tex to, quan do per mi te que as ins ti tu i ções fi nan ce i ras
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uti li zem aque les tí tu los para pa ga men to de tri bu tos
de vi dos à União, pos si bi li da de essa já pre vis ta an te ri-
or men te. E, mais ain da, res trin ge e com pro me te adi -
ci o nal men te a po lí ti ca mo ne tá ria, na me di da em que
os de pó si tos com pul só ri os pas sam a ter seu re co lhi-
men to pas sí vel de re a li za ção com a uti li za ção dos
TDA.

Por fim, pre vê o pro je to o re ca das tra men to e o
re gis tro dos tí tu los da dí vi da agrá ria emi ti dos pelo
Incra, e que es te jam em cir cu la ção, no sis te ma cen -
tra li za do de li qui da ção e cus tó dia.

Aqui tam bém a pro pos ta apre sen ta da já foi ob -
je to de dis ci pli na men to. De fato, até a pu bli ca ção do
De cre to nº 578, de 1992, a emis são dos tí tu los da dí -
vi da agrá ria era fe i ta pelo Incra e sob a mo da li da de
car tu lar. A par tir de en tão, pas sa essa emis são a ser
res pon sa bi li da de da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal,
bem como o con tro le des sa emis são, de seu res ga te
e do pa ga men to dos en car gos fi nan ce i ros. E ado ta da
a mo da li da de es cri tu ral para o lan ça men to des ses tí -
tu los, o que le vou tam bém à prá ti ca de seu re gis tro no 
sis te ma cen tra li za do de li qui da ção e cus tó dia – sis te-
ma Se cu ri ti zar/Ce tip.

Entre tan to, o art. 14 do re fe ri do de cre to pre viu
que os cer ti fi ca dos emi ti dos pelo Incra, vin cen dos e
ven ci dos, de ve ri am ser iden ti fi ca dos jun to a esse ins ti-
tu to, para efe i to de sua in clu são na que le sis te ma cen -
tra li za do de re gis tro. Para esse ob je ti vo, foi pu bli ca do
um Edi tal de Con vo ca ção/Incra, no Diá rio Ofi ci al da
União de 16 de de zem bro de 1993, de for ma a que os
de ten to res des ses cer ti fi ca dos pu des sem le gi ti má-los
para fins de sua uti li za ção nas fi na li da des pre vis ta no
De cre to nº 578, de 1992, ao tem po em que per mi ti ria o
efe ti vo con tro le dos tí tu los emi ti dos pelo Incra.

b) Aspec tos Re gi men ta is

O Pro je to de Lei do Se na do nº 29, de 1996,
cons ti tui pro po si ção apre sen ta da na le gis la tu ra
1995/1998.

Du ran te sua tra mi ta ção, foi apre sen ta do o re-
que ri men to nº 889, de 1996, apro va do em 8-10-96,
no sen ti do de sua in clu são na Ordem do Dia, com
base no in ci so I do art. 172 do Re gi men to Inter no, em
vir tu de de sua não apre ci a ção pela co mis são no pra -
zo re gi men tal. Aten den do de ter mi na ção ex pres sa no
pa rá gra fo úni co do art. 255 do Re gi men to Inter no, o
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos se 
pro nun ci ou pela ine xis tên cia de óbi ces à in clu são do
re fe ri do pro je to em Ordem do Dia.

Em 22-10-96, foi pro fe ri do em Ple ná rio, em
subs ti tu i ção à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
pa re cer fa vo rá vel ao pro je to, nos ter mos de subs ti tu ti-
vo que ofe re ceu à ma té ria (Emen da nº 1 – subs ti tu ti-
vo), ten do sido, a par tir de en tão, aber to pra zo de cin -
co dias úte is para o re ce bi men to de emen das. Fo ram
apre sen ta das as emen das de nºs 2, 3 e 4.

O Pa re cer ofe re ci do em Ple ná rio e as emen das
ao pro je to não fo ram ob je to de apre ci a ção na que la le -
gis la tu ra. O pa re cer ao pro je to foi tão-so men te lido e
as emen das re me ti das para exa me da CAE.

A Se cre ta ria Ge ral da Mesa en ten de que o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 29, de 1996, de ve ria ter sua
tra mi ta ção con ti nu a da na atu al le gis la tu ra, em ra zão
da ina pli ca bi li da de do re fe ri do dis po si ti vo re gi men tal
que tra ta do ar qui va men to de pro po si ções apre sen ta-
das em le gis la tu ra an te ri or.

Os Tí tu los da Di vi da Agrá ria en con tram cla ra
de mar ca ção ju rí di co-cons ti tu ci o nal. A Cons ti tu i ção
Fe de ral, no Ca pí tu lo III, que tra ta Da Po lí ti ca Agrí co la
e Fun diá ria e da Re for ma Agrá ria, em es pe ci al no seu 
art. 184, ca rac te ri za-o como ins tru men to fi nan ce i ro a
ser uti li za do pelo Esta do, quan do exi gi da sua in ter-
ven ção para fins da re for ma agrá ria, em de cor rên cia
da des ca rac te ri za ção da fun ção so ci al que deve aten -
der a pro pri e da de pri va da.

É de se no tar que esse pre ce i to cons ti tu ci o nal,
mes mo as se gu ran do que o pro ces so de de sa pro pri a-
ção de ter ras im pro du ti vas im pli ca jus ta e pré via in de-
ni za ção, res trin ge as in de ni za ções em di nhe i ro
tão-so men te para pa ga men to de ben fe i to ri as úte is. E, 
mais ain da, já isen ta de im pos tos fe de ra is, es ta du a is
e mu ni ci pa is as ope ra ções de trans fe rên ci as de imó -
ve is de sa pro pri a dos para fins de re for ma agrá ria.

Com efe i to, o tex to cons ti tu ci o nal re ti ra, fun da-
men tal men te, par te subs tan ti va dos con fli tos ge ral-
men te cons ta tá ve is e ve ri fi ca dos em di ver sas ex pe-
riên ci as de re for ma agrá ria no mun do. Tan to, as sim,
que a li mi ta àque las ter ras que não cum pram uma
fun ção so ci al e são im pro du ti vas. Nes sa con cep ção,
não há por que atri bu ir aos TDA li qui dez ime di a ta,
como pre ten di do pelo pro je to em exa me. Há, sim, ga -
ran tia de jus ta in de ni za ção, cujo va lor ex pres so nes -
ses tí tu los pú bli cos te ria seu va lor pre ser va do. Ade-
ma is, como men ci o na do, di fe ren cia essa for ma de pa -
ga men to da que la re fe ren te às ben fe i to ri as úte is, mu i-
to em bo ra as se gu re a pos si bi li da de de res ga tes des -
ses tí tu los, pas sí ve is de ocor re rem em pra zo de até
vin te anos, a par tir do se gun do ano de sua emis são.
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Há cla ra com pa ti bi li za ção dos vo lu mes fi nan ce i ros
as so ci a dos nes ses pro ces sos de re for ma agrá ria,
com a ca pa ci da de de pa ga men to e de en di vi da men to
da União, hoje, e des de a épo ca da Assem bléia Na ci-
o nal Cons ti tu in te, bas tan te res trin gi da.

Enten de mos que o Pro je to de Lei do Se na do
nº 29, de 1996, in cor po ra pro ce di men tos ope ra ci o-
na is, dis po si ti vos e nor mas já exis ten tes e de fi ni dos
no es co po da re fe ri da Lei nº 4.504, de 1964, e em
seu de cre to re gu la men ta dor. Isso é ni ti da men te vi -
sí vel na ca rac te ri za ção da na tu re za dos TDA, de
seu sis te ma de re gis tro e con tro le, in clu si ve de suas
trans fe rên ci as e res ga tes, de seus en car gos fi nan-
ce i ros, e na de mar ca ção das pos si bi li da des de sua
uti li za ção.

Atri bu ir a essa mo da li da de de pa ga men to es pe-
cí fi ca e pró pria do fi nan ci a men to do pro ces so de re -
for ma agrá ria bra si le i ro po der li be ra tó rio jun to ao se -
tor pú bli co e pri va do, como pre ten di do, im pli ca re co lo-
ca ção de con fli tos en tre ins tru men tos que são tí pi cos
da exe cu ção de uma po lí ti ca fis cal com aque les ca -
rac te rís ti cos e per ti nen tes à po lí ti ca mo ne tá ria. E isso, 
à re ve lia de todo um pro ces so de se pa ra ção des sas
con tas que vem se pro ces san do na eco no mia bra si le-
i ra des de os me a dos dos anos oi ten ta, con tri bui para
re du ção/res tri ção da res pec ti va efi cá cia des sas po lí ti-
cas, ge ran do pres sões in fla ci o ná ri as, agu ça men tos
dos de se qui lí bri os nas fi nan ças pú bli cas, e to dos os
de ma is re fle xos daí pro ve ni en tes.

Por fim, tal vez na úni ca ino va ção pro ce di da pelo 
tex to do pro je to em aná li se, o pa ga men to de dí vi das
ori un das de fi nan ci a men tos de cus te io, de in ves ti-
men to e co mer ci a li za ções agrí co las, con tra í das com
ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is ou pri va das, por meio
des ses tí tu los pú bli cos, re ves te-se de cla ro ví cio de
in cons ti tu ci o na li da de.

Os con tra tos de em prés ti mos e de fi nan ci a men-
tos agrí co las são acor da dos e efe ti va dos nos ter mos
de leis e re gu la men tos que dis ci pli nam o cré di to ru ral.

Cons ti tu em, des sa for ma, atos ju rí di cos per fe i-
tos, não sus cep tí ve is, por tan to, de rup tu ras uni la te ra-
is pro vo ca das ou ori un das de lei, como a pre ten di da
com o pre sen te pro je to.

Como ex pres so no in ci so XXXVI do art. 5º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, in se ri do no Tí tu lo que tra ta Dos
Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is, “a lei não pre ju di-
ca rá o di re i to ad qui ri do, o ato ju rí di co per fe i to e a co i-
sa jul ga da”.

III – Voto

Em con clu são, so mos pela re je i ção do PLS nº
29, de 1996, e, em con se qüên cia, pela pre ju di ci a li da-
de das emen das a ele ofe re ci das.

Sala da Co mis são,

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

Re la tor: Se na dor Ade mir Andra de

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 29, de 1996, de
au to ria do no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, de fi ne a uti -
li za ção dos Tí tu los da Dí vi da Agrá ria – TDA, cri a dos
pela Lei nº 4.505, de 30 de no vem bro de 1964, con for-
me pre vis to na Cons ti tu i ção Fe de ral.

O pro je to em ques tão foi mo ti vo de Pa re cer,
apre sen ta do em ple ná rio por este Re la tor em 22 de
ou tu bro de 1996, quan do con clu iu-se por sua apro va-
ção na for ma de uma emen da subs ti tu ti va.
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Aber to o pra zo re gi men tal para a apre sen ta ção
de emen das, fo ram apre sen ta das três no vas emen-
das; de au to ria do Se na dor Na bor Jú ni or, as emen das
de nº 2 e 4, e do Se na dor Edu ar do Du tra, a de nº 3,
que pas so a re la tar.

A emen da de nº 2 res trin ge as pos si bi li da des de
uti li za ção dos TDA’s ori gi nal men te apre sen ta das no
PLS nº 29, de 1996, im pe din do que eles se jam uti li za-
dos como fi an ça em ge ral, en ten den do o au tor da pro -
po si ção que fi an ça é ga ran tia pes so al e que se ria
“dis pa ra ta do pre ten der au to ri zar o tí tu lo a pres tar, ou
ser vir de pres ta ção de ga ran tia pes so al”, e como de -
pó si to para ga ran tir a exe cu ção de ação ad mi nis tra ti-
va.

Qu an to à uti li za ção dos TDA’s para o pa ga men-
to do Impos to Ter ri to ri al Ru ral, a emen da nº 2 não es -
pe ci fi ca o per cen tu al do im pos to a ser pago, don de
con clui-se que os TDA’s po de ri am ser uti li za dos para
pa ga men to in te gral do va lor de vi do.

A emen da nº 3 man tém o le que de pos si bi li da-
des de uti li za ção dos TDA’s pre vis to ori gi nal men te no
PLS Nº 29, de 1996, res trin gin do a sua uti li za ção no
pa ga men to de até 50% do Impos to Ter ri to ri al Ru ral;
pro í be, ain da, a União de re pas sar em TDA’s as quo -
tas es ta du a is e mu ni ci pa is dos im pos tos ar re ca da dos
em tí tu los, de ter mi nan do que o re pas se seja fe i to em
mo e da cor ren te, e man tém a pos si bi li da de de uti li-
zá-los, quan do ven ci dos, para o pa ga men to de dí vi-
das agrí co las jun to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas
ou pri va das.

A emen da nº 4 su pri me a pos si bi li da de de uti li-
za ção dos TDA’s para o pa ga men to de fi nan ci a men-
tos agrí co las con tra í das com ins ti tu i ções fi nan ce i ras
ofi ci a is ou pri va das.

É o Re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Qu an do da apre sen ta ção em ple ná rio do pa re-
cer so bre o PLS Nº 29, de 1996, este Re la tor con clu iu
por per mi tir a uti li za ção dos TDA’s, quan do ven ci dos,
no pa ga men to in te gral de im pos tos e tri bu tos de vi dos
à União, por en ten der que a uti li za ção an te ci pa da dos 
TDA’s sig ni fi ca uma frus tra ção de re ce i ta para o erá -
rio pú bli co e a an te ci pa ção de uma des pe sa fu tu ra,
sen do, por tan to, du pla men te pre ju di ci al aos co fres
pú bli cos, agra van do o dé fi cit pú bli co, e tra zen do efe i-
tos ne ga ti vos à es ta bi li da de eco nô mi ca.

Por ou tro lado, a exis tên cia de tí tu los pú bli cos
ven ci dos e não pa gos sig ni fi ca a frus tra ção de um di -
re i to lí qui do e cer to do pos su i dor des se tí tu lo.

Por tan to, pos si bi li tar sua uti li za ção na li qui da-
ção de im pos tos ou tri bu tos fe de ra is nada mais é que
um sim ples en con tro de con tas, mas de ter mi nar sua
uti li za ção em com pen sa ções com ter ce i ros sig ni fi ca-
rá a mo ne ti za ção dos TDA’s, trans for man do-os em
um con cor ren te do Real, a mo e da ofi ci al do sis te ma,
o que sem dú vi da será um ele men to que pro por ci o na-
rá ins ta bi li da de ma cro e co nô mi ca.

Des sa for ma, ma ni fes ta mo-nos con tra ri a men te
à emen da nº 2, por essa pos si bi li tar a uti li za ção do
TDA no pa ga men to de 100% do Impos to Ter ri to ri al
Ru ral, o que se ria ne fas to às fi nan ças pú bli cas, con -
for me aci ma men ci o na do.

Da mes ma for ma, ma ni fes ta mo-nos con trá rio à
emen da nº 3, pela ma nu ten ção da pos si bi li da de de
pa ga men to de dí vi das agrí co las jun to as ins ti tu i ções
fi nan ce i ras pú bli cas ou pri va das.

Já a emen da nº 4 é me re ce do ra de nos sa ma ni-
fes ta ção fa vo rá vel, mas suas pre ten sões en con-
tram-se con tem pla das na emen da subs ti tu ti va, fi can-
do por tan do pre ju di ca da.

Em face do ex pos to, ma ni fes ta mos nos sa opi-
nião con trá ria às emen das de nº 2 e 3, e fa vo rá vel à
emen da nº 4, já con tem pla da na emen da subs ti tu ti va
apre sen ta da em ple ná rio.

Sala da Co mis são, – Ade mir Andra de, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
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:
....................................................................................

XXXVI – a lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri do,
o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da;
....................................................................................

Art. 184. Com pe te à União de sa pro pri ar por in -
te res se so ci al, para fins de re for ma agrá ria, o imó vel
ru ral que não es te ja cum prin do sua fun ção so ci al,
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me di an te pré via e jus ta in de ni za ção em tí tu los da dí -
vi da agrá ria, com cláu su la de pre ser va ção do va lor
real, res ga tá ve is no pra zo de até vin te anos, a par tir
do se gun do ano de sua emis são, e cuja uti li za ção
será de fi ni da em lei.
....................................................................................

LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dis põe so bre o Esta tu to da Ter ra, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 105. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a

emi tir tí tu los, de no mi na dos Tí tu los da Dí vi da Agrá ria,
dis tri bu í dos em sé ri es au tô no mas, res pe i ta do o li mi te
má xi mo de cir cu la ção equi va len te a 500.000.000 de
OTN (qui nhen tos mi lhões de Obri ga ções do Te sou ro
Na ci o nal). (Re da ção dada pela Lei nº 7.647, de
19-1-88)

DECRETO Nº 578, DE 24 DE JUNHO DE 1992 

Dá nova re gu la men ta ção ao lan ça-
men to dos Tí tu los da Di vi da Agrá ria.

....................................................................................
Art. 11. Os TDA po de rão ser uti li za dos em:
I – pa ga men to de até cin qüen ta por cen to do

Impos to so bre a Pro pri e da de Ter ri to ri al Ru ral;
II – pa ga men to de pre ço de ter ras pú bli cas;
III – pres ta ção de ga ran tia;
IV – de pó si to, para as se gu rar a exe cu ção em

ações ju di ci a is ou ad mi nis tra ti vas;
V – ca u ção, para ga ran tia de:
a) qua is quer con tra tos de obras ou ser vi ços ce -

le bra dos com a União;
b) em prés ti mos ou fi nan ci a men tos em es ta be le-

ci men tos da União, au tar qui as fe de ra is e so ci e da des
de eco no mia mis ta, en ti da des ou fun dos de apli ca ção
às ati vi da des ru ra is cri a das para este fim;

VI – a par tir do seu ven ci men to, em aqui si ção de 
ações de em pre sas es ta ta is in clu í das no Pro gra ma
Na ci o nal de De ses ta ti za ção.
....................................................................................

Art. 14. Em con so nân cia com o dis pos to no § 1º,
do art. 19, da Lei nº 8.088, de 31 de ou tu bro de 1990,
os de ten to res de cer ti fi ca dos de TDA, ven ci dos ou
vin cen dos de ve rão pro mo ver a sua iden ti fi ca ção jun to
ao Incra, em pra zo a ser fi xa do, para o efe i to de in clu-
são dos seus tí tu los em sis te ma cen tra li za do de li qui-
da ção e de cus tó dia.
....................................................................................

PARECER Nº 335, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
270, de 1999, de au to ria do Se na dor Álva ro
Dias, que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de
apli ca ção de, no mí ni mo, 22% das re cur-
sos do sis te ma BNDES para fi nan ci a men to
de pro je tos do se tor de agro in dús tria.

(Em re e xa me, nos ter mos do Re que ri-
men to nº 454, de 2001)

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
Re la tor ad hoc: Se na dor Mão San ta

I – Re la tó rio

Vol ta a esta Co mis são, por for ça da apro va ção
do Re que ri men to nº 454, de 2001, o Pro je to de Lei do
Se na do nº 270, de 1999, de ini ci a ti va do no bre Se na-
dor Álva ro Dias, que “es ta be le ce a obri ga to ri e da de de 
apli ca ção de, no mí ni mo, 22% dos re cur sos do sis te-
ma BNDES para fi nan ci a men to de pro je tos do se tor
de agro in dús tria”.

O ob je ti vo da pro po si ção é fo men tar o de sen vol-
vi men to da agro in dús tria bra si le i ra, por meio do au-
men to do vo lu me de re cur sos em pres ta dos pelo
BNDES a esse se tor, re cu pe ran do o pa ta mar an te ri-
or men te al can ça do de apo io do ban co à ati vi da de
agro in dus tri al. A de fi ni ção usa da no pro je to para o se -
tor de agro in dús tria in clui ape nas os ra mos de agro -
pe cuá ria e ali men tos.

O pro je to de lei em tela foi apro va do pela CAE, em 
ca rá ter ter mi na ti vo, em ses são re a li za da no dia 30 de
no vem bro de 1999. Face à apre sen ta ção do Re cur so nº
27, de 1999, a ma té ria foi sub me ti da ao Ple ná rio, onde
re ce beu a Emen da nº 1-PLEN, de au to ria do en tão Se -
na dor José Ro ber to Arru da. Tal emen da, apro va da pela
CAE, nos ter mos da Su be men da nº 1 -Subs ti tu ti va, al te-
rou a pro po si ção ori gi nal em seu mé ri to, trans for man do
a obri ga to ri e da de de apli ca ção de re cur sos em pro je tos
agro pe cuá ri os em uma mera obri ga ção do BNDES de
pres tar in for ma ções ao Se na do Fe de ral.

Qu an do da vo ta ção da ma té ria em Ple ná rio, o
Se na dor Ro me ro Jucá apre sen tou o pe di do de re e xa-
me pela CAE, ba se a do no art. 315, com bi na do com o
in ci so II do art. 279 do Re gi men to Inter no. Em sua jus -
ti fi ca ti va, o au tor do re que ri men to in for ma que sua ini -
ci a ti va teve a anuên cia do au tor da pro po si ção ori gi-
nal e ob je ti va en con trar uma nova re da ção para a ma -
té ria que pre ser ve seu es pí ri to ori gi nal.

II – Aná li se

O ob je ti vo de au men tar os fi nan ci a men tos do
BNDES vol ta dos para o de sen vol vi men to da agro in-
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dús tria bra si le i ra, meta pri mor di al do Pro je to de Lei nº
270, de 1999, é, em prin cí pio, me ri tó rio.

Ocor re, po rém, que o es ta be le ci men to de uma
vin cu la ção de par te sig ni fi ca ti va dos re cur sos de uma
ins ti tu i ção fi nan ce i ra da im por tân cia do BNDES para
um úni co se tor eco nô mi co, cri a ria uma in de se já vel ri -
gi dez em sua po lí ti ca de apli ca ções, com con se qüên-
ci as ne ga ti vas, a mé dio e lon go pra zos, so bre a pró -
pria efi ciên cia dos in ves ti men tos.

Como já apon ta do no Pa re cer nº 715, de 2001,
de au to ria do Se na dor Gil ber to Mes tri nho e que ver sa
so bre a Emen da nº 1-PLEN, o BNDES já de mons trou
toda a aten ção que dis pen sa ao se tor agro in dus tri al
por in ter mé dio de di ver sos pro gra mas, sen do, pois, a
fi xa ção de um piso mí ni mo de apli ca ção na que le se -
tor uma ini ci a ti va, a nos so ver, ino por tu na.

Cabe no tar, ain da, que em ge ral as li nhas de
cré di to e os pro gra mas exis ten tes no BNDES são cri -
a dos por meio de atos ex pe di dos pelo pró prio ban co.
Isso por que a de fi ni ção de li nhas de fi nan ci a men to e
dos pro gra mas de es tí mu lo a de ter mi na dos se to res
ou ati vi da des, ba se a dos em con ces são de fi nan ci a-
men to com re cur sos pú bli cos (es pe ci al men te do Fun -
do de Ampa ro ao Tra ba lha dor), é atri bu i ção do
BNDES, ór gão da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral e,
por tan to, de com pe tên cia ex clu si va do Po der Exe cu ti-
vo, con for me pre vê o art. 61, § 1º, II, e, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral. O BNDES tam bém ope ra al guns pro gra-
mas cri a dos pelo Go ver no, por meio de de cre tos ou
por leis de ini ci a ti va do Exe cu ti vo, ob ser van do-se o
dis pos to no mes mo man da men to cons ti tu ci o nal.

Assim a im po si ção de teto mí ni mo de apli ca ção
de re cur sos pelo BNDES em de ter mi na do se tor não
po de ria ser fe i ta por meio de lei de ini ci a ti va do le gis la-
ti vo, pois con te ria ví cio de in cons ti tu ci o na li da de for mal.

Qu an to à Su be men da nº 1 – CAE – Subs ti tu ti va,
que trans for ma a obri ga to ri e da de de apli ca ção de re -
cur sos em pro je tos agro pe cuá ri os em obri ga ção do
BNDES em pres tar in for ma ções ao Se na do Fe de ral,
não há como ajus tá-la de modo a pre ser var o es pí ri to
ori gi nal do pro je to, uma vez que o con te ú do da su be-
men da é to tal men te di ver so do pro je to em tela.

Além dis so, a im po si ção da obri ga to ri e da de em
lei de pres ta ção de in for ma ções ao Se na do Fe de ral é
des ne ces sá ria, ten do em vis ta que a Cons ti tu i ção Fe -
de ral, no in ci so X do art. 49, es ta be le ce a com pe tên-
cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal de “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, in clu í dos os da ad mi-
nis tra ção in di re ta”. Os arts. 70, 71 e 72 da Car ta Mag -
na tam bém dis põem so bre o con tro le ex ter no do Con -
gres so Na ci o nal so bre a fis ca li za ção con tá bil, fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria da União e das en ti da des da ad -
mi nis tra ção di re ta e in di re ta, des ta can do a obri ga to ri-
e da de de pres ta ção de con tas de qual quer pes soa fí -

si ca e ju rí di ca, pú bli ca ou pri va da, que ge ren cie ou
ad mi nis tre di nhe i ros, bens e va lo res pú bli cos ou pe los
qua is a União res pon da (pa rá gra fo úni co do art. 70).
Por sua vez, o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
em seu art. 102-A re gu la men ta os dis po si ti vos cons ti-
tu ci o na is men ci o na dos, es ta be le cen do as vá ri as ma -
ne i ras em que a fis ca li za ção e o con tro le ex ter no dos
atos do Po der Exe cu ti vo po de rá se dar, en tre elas:
ava li ar a efi cá cia, efi ciên cia e eco no mi ci da de dos pro -
je tos e pro gra mas de go ver no no pla no na ci o nal, no
re gi o nal e no se to ri al de de sen vol vi men to (in ci so I); e
so li ci tar in for ma ções à ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta,
bem como re qui si tar do cu men tos pú bli cos (in ci so III).

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela re je i ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 1999 e da Su be-
men da nº 1 – CAE – Subs ti tu ti va.

Sala da Co mis são,

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.
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Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

Vol ta a esta Co mis são, por for ça da apro va ção
do Re que ri men to nº 454, de 2001, o Pro je to de Lei
do Se na do nº 270, de 1999, de ini ci a ti va do no bre
Se na dor Álva ro Dias, que “es ta be le ce a obri ga to ri e-
da de de apli ca ção de, no mí ni mo, 22% dos re cur sos
do sis te ma BNDES para fi nan ci a men to de pro je tos
do se tor de agro in dús tria”.

 O ob je ti vo da pro po si ção é fo men tar o de sen-
vol vi men to da agro in dús tria bra si le i ra, por meio do
au men to do vo lu me de re cur sos em pres ta dos pelo
BNDES a esse se tor, re cu pe ran do o pa ta mar an te ri-
or men te al can ça do de apo io do ban co à ati vi da de
agro in dus tri al. A de fi ni ção usa da no pro je to para o se -
tor de agro in dús tria in clui ape nas os ra mos de agro -
pe cuá ria e ali men tos. O pro je to de lei em tela foi apro -
va do pela CAE, em ca rá ter ter mi na ti vo, em ses são re -
a li za da no dia 30 de no vem bro de 1999. Em face da
apre sen ta ção do Re cur so nº 27, de 1999, a ma té ria
foi sub me ti da ao Ple ná rio, onde re ce beu a Emen da nº 
1-PLEN, de au to ria do en tão Se na dor José Ro ber to.
Tal emen da, apro va da pela CAE, nos ter mos da
SubE men da nº 1-subs ti tu ti va, al te rou a pro po si ção
ori gi nal em seu mé ri to, trans for man do a obri ga to ri e-
da de de apli ca ção de re cur sos em pro je tos agro pe-
cuá ri os em uma mera obri ga ção do BNDES em pres -
tar in for ma ções ao Se na do Fe de ral.

Qu an do da vo ta ção da ma té ria em Ple ná rio, o
Se na dor Ro me ro Jucá apre sen tou o pe di do de re e xa-
me pela CAE, ba se a do no art. 315, com bi na do com o
in ci so II do art. 279 do Re gi men to Inter no. Em sua jus -
ti fi ca ti va, o au tor do re que ri men to in for ma que sua ini -
ci a ti va teve a anuên cia do au tor da pro po si ção ori gi-
nal e ob je ti va en con trar uma nova re da ção para a ma -
té ria que pre ser ve seu es pí ri to ori gi nal.

 É o re la tó rio.

II – Aná li se

O ob je ti vo de au men tar os fi nan ci a men tos do
BNDES vol ta dos para o de sen vol vi men to da agro in-
dús tria bra si le i ra, meta pri mor di al do Pro je to de Lei nº
270, de 1999, é, em prin cí pio, me ri tó rio. Ocor re, po -
rém, que o es ta be le ci men to de uma vin cu la ção de
par te sig ni fi ca ti va dos re cur sos de uma ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra da im por tân cia do BNDES para um úni co
se tor eco nô mi co, cri a rá uma in de se já vel ri gi dez em
sua po lí ti ca de apli ca ções, com con se qüên ci as ne ga-
ti vas, a mé dio e lon go pra zos, so bre a pró pria efi ciên-
cia dos in ves ti men tos. Como já apon ta do no Pa re cer

nº 715, de 2001, de au to ria do Se na dor Gil ber to Mes -
tri nho e que ver sa so bre a Emen da nº 1-PLEN, o
BNDES já de mons trou toda a aten ção que dis pen sa
ao se tor agro in dus tri al por in ter mé dio de di ver sos
pro gra mas, sen do, pois, a fi xa ção de um piso mí ni mo
de apli ca ção na que le se tor uma ini ci a ti va, a meu ver,
ino por tu na.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela re je i ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 1999.

Sala da Co mis são, – Ney Su as su na, Re la tor.

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:

....................................................................................
X – 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,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

....................................................................................
Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e

or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té-
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 5-2-98:

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Terri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da-
de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De-
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen-
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so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
32, de 11-9-01:

e)  cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis-
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca. Obser va do
o dis pos to no art. 84, VI;

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
18, de 5-2-98:

f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da-
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re-
ser va.”
....................................................................................

SEÇÃO IX
Da Fis ca li za ção Con tá bil,
Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

Art. 70. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça-
men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e das
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à 
le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no,
e pelo sis te ma de con tro le in ter no de cada po der. (*)
Pa rá gra fo úni co. Pres ta rá con tas qual quer pes soa fí -
si ca ou en ti da de pú bli ca que uti li ze, ar re ca de, guar de,
ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros, bens e va lo res pú -
bli cos ou pe los qua is a União res pon da, ou que, em
nome des ta, as su ma obri ga ções de na tu re za pe cu-
niá ria.

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

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

Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres-
so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:

I – apre ci ar as con tas pres ta das anu al men te
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te pa re cer pré -
vio que de ve rá ser ela bo ra do em ses sen ta dias a con -
tar de seu re ce bi men to;

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

III – apre ci ar, para fins de re gis tro, a le ga li da de
dos atos de ad mis são de pes so al, a qual quer tí tu lo,
na ad mi nis tra ção 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, ex ce-
tu a das as no me a ções para car go de pro vi men to em
co mis são, bem como a das con ces sões de apo sen ta-
do ri as, re for mas e pen sões, res sal va das as me lho ri-
as pos te ri o res que não al te rem o fun da men to le gal do 
ato con ces só rio;

IV – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, da Câ ma ra
dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, de Co mis são
téc ni ca ou de in qué ri to, ins pe ções e au di to ri as de na -
tu re za con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal
e pa tri mo ni al, nas uni da des ad mi nis tra ti vas dos Po-
de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, e de ma is en -
ti da des re fe ri das no in ci so II;

V – fis ca li zar as con tas na ci o na is das em pre sas
su pra na ci o na is de cujo ca pi tal so ci al a União par ti ci-
pe, de for ma di re ta ou in di re ta, nos ter mos do tra ta do
cons ti tu ti vo;

VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is quer re cur sos
re pas sa dos pela União me di an te con vê nio, acor do,
ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a Esta do,
ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio;

VII – pres tar as in for ma ções so li ci ta das pelo
Con gres so Na ci o nal, por qual quer de suas Ca sas, ou
por qual quer das res pec ti vas Co mis sões, so bre 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 e so bre re sul ta dos de au di to ri as e
ins pe ções re a li za das;

VIII – apli car aos res pon sá ve is, em caso de ile -
ga li da de de des pe sa ou ir re gu la ri da de de con tas, as
san ções pre vis tas em lei, que es ta be le ce rá, en tre ou -
tras co mi na ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u sa-
do ao Erá rio; IX – as si nar pra zo para que o ór gão ou
en ti da de ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao exa to
cum pri men to da lei, se ve ri fi ca da ile ga li da de;

X – sus tar, se não aten di do, a exe cu ção do ato
im pug na do, co mu ni can do a de ci são à Câ ma ra dos
De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral;

XI – re pre sen tar ao Po der com pe ten te so bre ir -
re gu la ri da des ou abu sos apu ra dos.

§ 1º – No caso de con tra to, o ato de sus ta ção
será ado ta do di re ta men te pelo Con gres so Na ci o nal,
que so li ci ta rá, de ime di a to, ao Po der Exe cu ti vo as me -
di das ca bí ve is.

§ 2º Se o Con gres so Na ci o nal ou o Po der Exe -
cu ti vo, no pra zo de no ven ta dias, não efe ti var as me di-
das pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or, o Tri bu nal de ci di-
rá a res pe i to.

§ 3º As de ci sões do Tri bu nal de que re sul te im -
pu ta ção de dé bi to ou mul ta te rão efi cá cia de tí tu lo
exe cu ti vo.
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§ 4º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -
ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi-
da des.

Art. 72. A Co mis são mis ta per ma nen te a que se
re fe re o art. 166, § 1º, di an te de in dí ci os de des pe sas
não au to ri za das, ain da que sob a for ma de in ves ti-
men tos não pro gra ma dos ou de sub sí di os não apro -
va dos, po de rá so li ci tar à au to ri da de go ver na men tal
res pon sá vel que, no pra zo de cin co dias, pres te os es -
cla re ci men tos ne ces sá ri os.

§ 1º Não pres ta dos os es cla re ci men tos, ou con -
si de ra dos es tes in su fi ci en tes, a Co mis são so li ci ta rá
ao Tri bu nal pro nun ci a men to con clu si vo so bre a ma té-
ria, no pra zo de trin ta dias.

§ 2º Enten den do o Tri bu nal ir re gu lar a des pe sa,
a Co mis são, se jul gar que o gas to pos sa ca u sar dano
ir re pa rá vel ou gra ve le são à eco no mia pú bli ca, pro po-
rá ao Con gres so Na ci o nal sua sus ta ção.
....................................................................................

PARECERES NºS 336 E 337, DE 2003

PARECER Nº 336,  DE 2003 

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 136, de
2002,de au to ria do Se na dor Chi co Sar to-
ri, que in clui a dis ci pli na Di re i to da Ci da-
da nia no cur rí cu lo do en si no fun da men-
tal e do en si no mé dio.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 136, de 2002, de
au to ria do Se na dor Chi co Sar to ri, tem como ob je ti vo
in clu ir a dis ci pli na No ções de Ci da da nia no cur rí cu lo
do en si no fun da men tal e do en si no mé dio.

De acor do com a pro pos ta, o con te ú do da dis ci-
pli na terá como base as nor mas da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, da De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma-
nos, do Có di go de De fe sa do Con su mi dor e do Esta -
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

Enten de o au tor que a cri a ção de es pa ço pró -
prio para a ma té ria nos cur rí cu los es co la res pos si bi li-
ta rá, aos jo vens, me lhor com pre en são dos seus de ve-
res e di re i tos de ci da dão, ins tru men to in dis pen sá vel
para a con so li da ção da ci da da nia.

 Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal.

II – Aná li se

A pre o cu pa ção com a for ma ção da ju ven tu de
bra si le i ra é, sem dú vi da, pro ce den te. O co ti di a no dos
nos sos jo vens e, de gran de par te da po pu la ção adul ta
bra si le i ra, re ve la ele va do grau de des co nhe ci men to

dos di re i tos e de ve res ine ren tes ao exer cí cio da ci da-
da nia.

Atu al men te, o for ta le ci men to da ci da da nia cons -
ti tui in te res se de toda a so ci e da de e o en si no for mal
tem re le van te pa pel a de sem pe nhar para o al can ce
des se pro pó si to.

 De acor do com o art. 205 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, a edu ca ção, que é di re i to de to dos e de ver do
Esta do, será pro mo vi da e in cen ti va da vi san do ao ple -
no de sen vol vi men to da pes soa, seu pre pa ro para a
ci da da nia e sua qua li fi ca ção para o tra ba lho. Da mes -
ma for ma, a Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção
(LDB) de ter mi na, em seu art. 27, in ci so I, que os con -
te ú dos da edu ca ção bá si ca ob ser va rão, como uma
de suas di re tri zes, “a di fu são de va lo res fun da men ta is
(...) aos di re i tos e de ve res dos ci da dãos, de res pe i to
ao bem co mum e à or dem de mo crá ti ca”. Embo ra os
Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o na is in clu am o en si no
dos prin cí pi os da ci da da nia como tema trans ver sal,
jul ga mos in dis pen sá vel um es pa ço pró prio nos cur rí-
cu los do en si no fun da men tal e do en si no mé dio, onde 
a for ma ção para a ci da da nia pos sa ocor rer de ma ne i-
ra sis te má ti ca e in ten ci o nal.

Os di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is do ci da dão
re la ci o na dos no art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral re pre-
sen tam um con jun to de in for ma ções que de vem ser
am pla men te di fun di das e com pre en di das por to dos.
Por tan to, jul ga mos opor tu no que a dis ci pli na No ções
de Ci da da nia con cen tre-se nes se im por tan te dis po si-
ti vo cons ti tu ci o nal, de modo a cons ci en ti zar os jo vens
so bre seus di re i tos e as sim con tri bu ir para con so li dar
o pro ces so de de mo cra ti za ção do país.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 136, de 2002, na for ma
do subs ti tu ti vo a se guir apre sen ta do.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136,  DE 2002

 Alte ra a Lei nº 9.394, de 1996, Lei de 
Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal,
de modo a in clu ir a dis ci pli na No ções de
Ci da da nia no cur rí cu lo do en si no fun da-
men tal e do en si no mé dio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 27 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem-

bro de 1996, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te pa -
rá gra fo úni co:

Art. 27....................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. No ções de Ci da da nia

pas sam a in te grar os cur rí cu los do en si no
fun da men tal e do en si no mé dio e seu con te-
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ú do ver sa rá so bre os di re i tos e de ve res in di-
vi du a is e co le ti vos ins cri tos no art. 5º da
Cons ti tu i ção Fe de raL (NR) 

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, ge ran do efe i tos no ano le ti vo ime di a ta-
men te pos te ri or.

Sala da Co mis são , 11 de  de zem bro de 2002. –
Ney Su as su na, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re -
la tor – Amir Lan do – Luiz Pas to re – Na bor Jú ni or –
Ge ral do Althoff – Lind berg Cury – Anto nio Car los
Jú ni or – Arlin do Por to – Ri car do San tos – Chi co
Sar to ri – Oli vir Ga bar do – Be ní cio Sam pa io – Emí-
lia Fer nan des – Ma ri na Sil va – Ge ral do Cân di do.
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PARECER Nº 337, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
as Emen das ofe re ci das ao Subs ti tu ti vo
do Pro je to de Lei do Se na do nº 136, de
2002, em tur no su ple men tar, na que la Co -
mis são.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

Ha ven do quo rum, va mos vol tar ao item 1 da
pa u ta e, de po is, da re mos pros se gui men to à pa u ta
nor mal.

O item 1 re fe re-se ao subs ti tu ti vo ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 136, de 2002, em tur no su ple men-
tar, que in clui a dis ci pli na “No ções de Ci da da nia” no
cur rí cu lo do en si no fun da men tal e do en si no mé dio. A
au to ria do subs ti tu ti vo é do Se na dor Ca sil do Mal da-
ner, e a do PLS, do Se na dor Chi co Sar to ri.

O pa re cer ao PLS nº 136, de au to ria do Se na dor
Ca sil do Mal da ner, fa vo rá vel ao pro je to, na for ma do
subs ti tu ti vo ofe re ci do, foi apro va do na re u nião do dia
11 de de zem bro de 2002.

Há duas emen das so bre a mesa, de au to ria do
Se na dor José Jor ge.

Te re mos que no me ar um Re la tor para as emen -
das, já que o au tor do subs ti tu ti vo, que foi o Re la tor,
Se na dor Ca sil do Mal da ner, não se en con tra mais
nes ta Casa. Fa rei a subs ti tu i ção com um Re la tor ad
hoc.

Com a pa la vra, o Se na dor José Jor ge, au tor das 
emen das.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, Sras e Srs. Se na do res, este foi um pro je to que tra -
mi tou aqui na le gis la tu ra pas sa da, foi bas tan te dis cu-
ti do e, a meu ver, me re ce aten ção es pe ci al des ta Co -
mis são.

A idéia ini ci al do pro je to era in clu ir uma dis ci pli-
na nova, cha ma da No ções de Ci da da nia, no cur rí cu lo
do en si no fun da men tal e do en si no mé dio. Ora, a in -
clu são de dis ci pli nas e de con te ú dos no cur rí cu lo, tan -
to no en si no fun da men tal quan to no en si no mé dio, é
atri bu i ção do Con se lho Fe de ral de Edu ca ção. Então,
aqui se fez essa dis cus são e se che gou à con clu são
de que de ve ria ser mo di fi ca da a re da ção do pro je to,
para que, em vez de ser uma dis ci pli na, fos se um con -
te ú do. Inclu ir uma dis ci pli na no cur rí cu lo é ques tão
mu i to gra ve. Re quer in ter fe rên cia nos sis te mas es ta-
du a is e mu ni ci pa is de edu ca ção, con tra ta ção de pro -
fes so res. Enfim, é um de ta lha men to aci ma das nos-
sas obri ga ções aqui no Se na do.

Pois bem, foi fe i ta uma nova re da ção, que, de
cer ta ma ne i ra, de i xa pra ti ca men te de fi ni do que se ria

não uma dis ci pli na, mas um con te ú do, por que, como
con te ú do, cada sis te ma edu ca ci o nal vai adap tar na
dis ci pli na ou nas dis ci pli nas exis ten tes. Acre di to que
nem isso de ve ria ser apro va do, mas, pelo me nos, é
me lhor do que se for apro va da uma dis ci pli na es pe cí-
fi ca.

Então, apre sen tei duas emen das, pois, na ver -
da de, cor ri giu-se o tex to, mas não se cor ri giu a emen -
ta. Na emen ta, di zia-se que era uma dis ci pli na. Assim, 
cor ri gi mos para di zer que a emen ta pas sa a ser a se -
guin te: “Alte ra a Lei nº 9.394/96, Lei de Di re tri zes e
Ba ses Edu ca ci o na is, de modo a in clu ir No ções de Ci -
da da nia no cur rí cu lo do en si no fun da men tal e mé dio”.

Assim, não se es pe ci fi ca que é uma dis ci pli na;
pode ser um con te ú do. Cre io que as sim pos sa ser
mais viá vel, já que o ide al mes mo se ria que esse pro -
je to fos se re je i ta do.

Na Emen da nº 2, há so men te uma mu dan ça de
ar ti go: pas sa mos do art. 27 para o art. 26.

A se gun da emen da, tam bém de re da ção, exi ge
uma jus ti fi ca ção mais de ta lha da. O art. 27, em que se
pre ten dia apor o novo pa rá gra fo em tela, tra ta do cur -
rí cu lo da edu ca ção bá si ca como um todo, e não do
en si no fun da men tal e mé dio, eta pas onde se pre ten-
de de sen vol ver com os alu nos No ções de Ci da da nia.
O art. 26, que já dis põe de re fe rên cia a com por ta men-
to es pe ci fi co para o en si no fun da men tal e mé dio,
como Artes, Edu ca ção Fí si ca, Lín gua Estran ge i ra e
Aspec tos da His tó ria do Bra sil, é o lu gar apro pri a do
para essa in ser ção na Lei de Di re tri zes e Ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

Por tan to, essa emen da cor ri ge es ses dois pon -
tos: tira da emen ta e tam bém pas sa do art. 27 para o
art. 26. Ela não mexe no con te ú do, por que a idéia é
que aqui só se pos sa fa zer emen da de re da ção nes sa
fase do pro je to.

Apro va das ou não as emen das, elas vão ao Ple -
ná rio, quer di zer, o pro je to é ter mi na ti vo, mas va mos
fa zer um re que ri men to, pe din do o apo io de al guns
com pa nhe i ros para que esse pro je to seja dis cu ti do no 
ple ná rio, para ve ri fi car mos se há con di ções de re je i-
tá-lo.

São es sas as duas emen das, Sr. Pre si den te.
Não sei se fi cou cla ro.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
José Jor ge, V. Exª apre sen ta rá um re que ri men to em
ple ná rio?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sim, Sr. Pre -
si den te, so li ci tan do a au diên cia do Ple ná rio. Tem um
nome es pe cí fi co, não me lem bro ago ra.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – V. Exª terá
cin co dias após a apro va ção da ma té ria aqui para fa -
zer o re que ri men to e apre sen tar o re cur so.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) — Exa ta men-
te. Vou apre sen tar o re cur so em ple ná rio e até peço o
apo io de nove com pa nhe i ros.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Ou vi do o

au tor das emen das, con sul to o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti se está em con di ções de re la tar as emen -
das.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, lem bran do que a vo ta ção des sa ma té ria,
como tam bém das emen das, é no mi nal. Aliás, só as
emen das que se rão vo ta das.

O SR. RELATOR (Mo za ril do Ca val can ti) – Na
apro va ção do Pro je to de Lei nº 136, na for ma do subs -
ti tu ti vo apre sen ta do, não vejo ne nhum óbi ce para
aco lher as emen das apre sen ta das.

Por tan to, opi no fa vo ra vel men te às emen das
apre sen ta das.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O pa re cer
é fa vo rá vel.

Em dis cus são a ma té ria.
Com a pa la vra o Se na dor Flá vio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Sr. Pre -

si den te, con cor do am pla men te com o Se na dor José
Jor ge, quan do S. Exª co lo ca que, em ter mos de dis ci-
pli na, isso se ria até im pen sá vel por que se tra ta de um
tema que per me ia to das as dis ci pli nas. As no ções de
ci da da nia po dem es tar pre sen tes no en si no de Ge o-
gra fia, de His tó ria, de Por tu guês ou mes mo de Ma te-
má ti ca. Essa já é uma pre o cu pa ção da Lei de Di re tri-
zes e Ba ses, LDB, quan do co lo ca, nos pres su pos tos
para o en si no fun da men tal e para o en si no mé dio,
que a lei edu ca ci o nal seja vol ta da para o exer cí cio da
ci da da nia. Então, o tema “No ções de Ci da da nia” já
está bas tan te pre vis to na le gis la ção.

As di re tri zes do Con se lho Na ci o nal de Edu ca-
ção dão ên fa se, em to dos os as pec tos, na trans ver sa-
li da de e em to das as ou tras abor da gens da LDB, no
sen ti do de no ções de ci da da ni as es ta rem pre sen tes.

Con cor do com o Se na dor José Jor ge, quan do S. 
Exª en fa ti za ser dis pen sá vel esse acrés ci mo à LDB. O
con ce i to de no ções de ci da da nia está pre sen te em
toda a lei. O art. 27, I, da LDB, tam bém apen so ao re -
la tó rio, pre co ni za que os con te ú dos cur ri cu la res abor -
da rão a di fu são de va lo res fun da men ta is ao in te res se
so ci al, aos di re i tos e de ve res dos ci da dãos, de res pe i-
to ao bem co mum e à or dem de mo crá ti ca. Enten do

que o con ce i to de no ções de ci da da nia já está tra du-
zi do em co i sas bem mais con cre tas no in ci so I, por -
que as no ções de ci da da nia se re la ci o nam à di fu são
dos va lo res fun da men ta is ao in te res se so ci al. Isso é
ci da da nia, as sim como os di re i tos e de ve res dos ci da-
dãos, a jus ti ça so ci al, o bem co mum, di re i tos hu ma-
nos e a or dem de mo crá ti ca.

Eu di ria que o tema “No ções de Ci da da nia” já
está pre vis to no art. 27 da re fe ri da lei. Po de ría mos,
en tão, acres cen tar algo que se tor na ria des ne ces sá-
rio pelo con te ú do e pe las ori en ta ções. O Se na dor
José Jor ge até su ge riu que se ria esse tema dis pen sá-
vel. Con cor do com S. Exª, em bo ra con si de re o de ba te
im por tan te. Vo ta ria pela re je i ção do pro je to de lei em
face ao fato, ao prin cí pio, de que aqui lo que o mes mo
pro põe já es tar pre vis to na pró pria LDB.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Con ti nua a 
dis cus são. (Pa u sa)

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

Pas sa re mos à vo ta ção nor mal do pro je to.
O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a pa -

la vra o Se na dor Flá vio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bío co /PT – PR) – A as -

ses so ria me in for ma que este pro je to já foi apro va do
aqui.

O SR. PRESiDENTE (Osmar Dias) – Esta mos
vo tan do as emen das apre sen ta das pelo Se na dor
José Jor ge.

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Sou to -
tal men te fa vo rá vel às emen das apre sen ta das.

O SR. PRESiDENTE (Osmar Dias) – Pro po nho
a vo ta ção em blo co das duas emen das apre sen ta das
pelo Se na dor José Jor ge e re la ta das pelo Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

Em vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

Foi apro va do por una ni mi da de.

VOTAM, EM 18 DE MARÇO DE 2003,
OS SENHORES SENADORES:

Ael ton Fre i tas – Sibá Ma cha do – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Mo za ril do Ca val can ti (Re la tor) –
Re nil do San ta na – Eu ri pe des Ca mar go – Ger son
Ca ma ta – Val dir Ra upp – Fá ti ma Cle i de – Sér gio
Ca bral – Flá vio Arns – Re gi nal do Du ar te – Alme i-
da Lima – Le o nel Pa van – Du ci o mar Cos ta.
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EMENDA Nº 1 – CE

TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136
(SUBSTITUTIVO), DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.394, de 1996, Lei de
Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal,
de modo a in clu ir No ções de Ci da da nia
no cur rí cu lo do en si no fun da men tal e do
en si no mé dio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem-
bro de 1996, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te pa -
rá gra fo:

Art. 26....................................................
..............................................................
§ 6º No ções de Ci da da nia pas sam a

in te grar os cur rí cu los do en si no fun da men tal
e do en si no mé dio e seu con te ú do ver sa rá
so bre os di re i tos e de ve res in di vi du a is e co -
le ti vos ins cri tos no art. 5º da Cons ti tu i ção
Fe de ral. (NR) 

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, ge ran do efe i tos no ano le ti vo ime di a ta-
men te pos te ri or.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Mo za ril do Ca val can ti,
Re la tor.

LEGISLACÂO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO III
Da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Des por to

SEÇÃO I
Da Edu ca ção

Art. 205. A edu ca ção, di re i to de to dos e de ver
do Esta do e da fa mí lia, será pro mo vi da e in cen ti va-
da com a co la bo ra ção da so ci e da de, vi san do ao
ple no de sen vol vi men to da pes soa, seu pre pa ro
para o exer cí cio da ci da da nia e sua qua li fi ca ção
para o tra ba lho.

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

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 26. Os cur rí cu los do en si no fun da men tal e

mé dio de vem ter uma base na ci o nal co mum, a ser
com ple men ta da, em cada sis te ma de en si no e es ta-
be le ci men to es co lar, por uma par te di ver si fi ca da, exi -
gi da pe las ca rac te rís ti cas re gi o na is e lo ca is da so ci e-
da de, da cul tu ra, da eco no mia e da cli en te la

§ 1º Os cur rí cu los a que se re fe re o ca put de vem
abran ger, obri ga to ri a men te, o es tu do da lín gua por tu-
gue sa e da ma te má ti ca, o co nhe ci men to do mun do fí -
si co e na tu ral e da re a li da de so ci al e po lí ti ca, es pe ci-
al men te do Bra sil.

§ 2º O en si no da arte cons ti tu i rá com po nen te
cur ri cu lar obri ga tó rio, nos di ver sos ní ve is da edu ca-
ção bá si ca, de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to
cul tu ral dos alu nos.

§ 3º A edu ca ção fí si ca, in te gra da à pro pos ta pe -
da gó gi ca da es co la, é com po nen te cur ri cu lar obri ga-
tó rio da Edu ca ção Bá si ca, ajus tan do-se às fa i xas etá -
ri as e às con di ções da po pu la ção es co lar, sen do fa -
cul ta ti va nos cur sos no tur nos. (Re da câo dada pela
Lei nº 10.328. de 12-12-2001)

§ 4º O en si no da His tó ria do Bra sil le va rá em
con ta as con tri bu i ções das di fe ren tes cul tu ras e et ni-
as para a for ma ção do povo bra si le i ro, es pe ci al men te
das ma tri zes in dí ge na, afri ca na e eu ro péia.

§ 5º Na par te di ver si fi ca da do cur rí cu lo será in -
clu í do, obri ga to ri a men te, a par tir da quin ta sé rie, o
en si no de pelo me nos uma lín gua es tran ge i ra mo der-
na, cuja es co lha fi ca rá a car go da co mu ni da de es co-
lar, den tro das pos si bi li da des da ins ti tu i ção.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Expe 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, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

Of.  nº CE/11/2003 

Bra sí lia, 18 de mar ço 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em tur no su -
ple men tar, na re u nião re a li za da no dia de hoje, subs ti-
tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do n.º 136 de 2002, de
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Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Chi co Sar to ri que,
“Inclui a dis ci pli na No ções de Ci da da nia no cur rí cu lo
do en si no fun da men tal e do en si no mé dio.”

Aten ci o sa men te, _ Osmar Dias, Pre si den te da
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca que para os Pro je tos
de De cre to Le gis la ti vo nºs 588, 592, 660, 662, 684,
688, 706, 708, 720, 722, 723, 728, 744. de 2002, cu jos
pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, 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, a fim de que se -
jam apre ci a dos pelo Ple ná rio, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que para
o Pro je to de Lei do Se na do nº 29, de 1996, de au to ria
do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que de fi ne a uti li za ção dos 
Tí tu los da Dí vi da Agrá ria, pre vis ta na Cons ti tu i ção Fe -
de ral; as sim como para o Pro je to de Lei do Se na do
nº 270, de 1999, de au to ria do Se na dor Álva ro Dias,
que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de apli ca ção de, no
mí ni mo, 22% dos re cur sos do sis te ma BNDES para fi -
nan ci a men to de pro je tos do se tor de agro in dús tria, cu -
jos pa re ce res con trá ri os às ma té ri as fo ram li dos an te ri-
or men te, de acor do com o dis pos to no pa rá gra fo úni co
do art. 254, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo
de dois dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por um
dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que as ma té ri-
as con ti nu em sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no,
fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si-
ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do nº 136,
de 2002, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor
Arthur Vir gí lio, por cin co mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor -
nal O Glo bo do úl ti mo sá ba do, 3 de maio, es tam pa
ma té ria can den te a res pe i to do que se ria a in ter ven-
ção cul tu ral pra ti ca da pelo Pre si den te Lula na cul tu ra.

Fra ses do ci ne as ta Cacá Di e gues, que foi na
ver da de o au tor, o pro ta go nis ta da de nún cia:

Exi gên ci as como “con tra par ti da so ci al”,
“tra di ções fol cló ri cas” e “iden ti da de na ci o nal”
pa re cem não re co nhe cer na arte um bem so -
ci al em si.

Ele lem bra que o Bra sil pro du ziu, nos úl ti mos
anos, 250 fil mes, al guns pre mi a dos in ter na ci o nal-
men te, dois de les en tre as dez ma i o res bi lhe te ri as do
ano. Esse avan ço fez com que a par ce la de mer ca do
do ci ne ma na ci o nal, que era de 1%, nos úl ti mos oito
anos, atin gis se 10%. 

E diz ain da Cacá Di e gues: “Para al can çar a
gran de za, é pre ci so li ber da de”. E aí ele de nun cia que
o ges to do Go ver no é um ges to aten ta tó rio à li ber da-
de de cri ar, à li ber da de de fa zer arte, à li ber da de de
fa zer cul tu ra.

Vol to à fi gu ra in te li gen te, mu i to li ga da à re sis tên-
cia de mo crá ti ca que mu i tos de nós en fren ta mos, em
fa vor da li ber da de.

Afir ma Cacá Di e gues:

Os no vos cri té ri os re pre sen tam uma
in ter ven ção po lí ti ca e ide o ló gi ca na cri a ção
ar tís ti ca. Não é isso que se es pe ra va do
Lula, não foi isso que Lula dis se du ran te a
cam pa nha. (...)

É um gol pe que pode pro vo car um
novo de sa pa re ci men to do ci ne ma bra si le i ro,
como ocor reu, por ou tro viés, logo no iní cio
do Go ver no Col lor. (...)

É pre ci so aler tá-lo, pe dir-lhe en ca re ci-
da men te que re po nha o Mi nis té rio da Cul tu-
ra e o Mi nis tro Gil ber to Gil na con du ção do
pro ces so cul tu ral bra si le i ro. Por que ele foi
ali e na do des sas de ci sões?

Aqui algo que me pa re ce gra ve:

Para que en tão exis te um Mi nis té rio da 
Cul tu ra, se as de ci sões mais gra ves, como
as da po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is, pas sam
a de pen der de Ya coff Sar ko vas [nome es-
qui si tís si mo, mas me nos es qui si to do que a
ati tu de que toma)] um con sul tor pri va do de
pou ca afi ni da de com a pro du ção cul tu ral,
con tra ta do pela todo-po de ro sa Se cre ta ria
de Co mu ni ca ção So ci al do Mi nis tro Gus hi-
ken?” – per gun ta ele, Cacá Di e gues.

E diz mais: 

As re gras atu a is são di ri gis tas, cen tra-
li za do ras, de pen dem de con tra par ti das so ci-
a is, que não re co nhe cem na cul tu ra um bem 
so ci al em si.
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A co lu nis ta Te re za Cru vi nel, hoje, in sus pe i ta ao
ana li sar quem quer que seja, in sus pe i ta ao ana li sar o
Go ver no des se ad mi rá vel bra si le i ro que é o Pre si den-
te Lula, diz, que o Mi nis tro Luiz Gus hi ken pro i biu seus
au xi li a res de fa lar com jor na lis tas. E os Mi nis tros, pelo 
que sin to, es tão pro i bi dos de con ce der en tre vis tas ex -
clu si vas, qua se como se ti ves sem al gum medo de
que a in for ma ção cir cu las se de ma ne i ra li vre, como
re quer a de mo cra cia.

A co lu nis ta Mô ni ca Ber ga mo, da Fo lha de S.Pa -
u lo, diz que, (peço trans cri ção de to das es sas ma té ri-
as nos Ana is da Casa), a par tir de ago ra, para quem
fu gir dos cri té ri os, será di fí cil ob ter fi nan ci a men to,
por que ha ve ria o di ri gis mo a que se re fe re Cacá Di e-
gues, como uma cla ra pre o cu pa ção de se cri ar uma
cul tu ra ofi ci al. Isso já foi ten ta do pela es quer da, com
Mao Tse-tung, e o fra cas so foi re tum ban te. Tam bém
pela di re i ta, com tan tos di ta do res, com tan tos ti ra ne-
tes la ti no-ame ri ca nos, e igual men te não re sul tou em
co i sa boa para o país.

Vol to a di zer que te mos uma pre o cu pa ção mu i to
gran de com os ru mos da de mo cra cia bra si le i ra. As
co i sas co me çam as sim: pro í be-se fa lar com jor na lis-
tas, di zem qua is são os cri té ri os para que al guém me -
re ça ser con tem pla do com re cur sos ofi ci a is para pro -
du zir um fil me ou uma peça de te a tro. É um re tro ces-
so, que pode ter ter rí ve is im pli ca ções eco nô mi cas.

Estou con vi dan do o Mi nis tro Luiz Gus hi ken a
de por so bre essa ma té ria em re u nião de au diên cia
pú bli ca con jun ta da Co mis são de Edu ca ção e da Sub -
co mis são Per ma nen te de Ci ne ma, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca. É ali o foro ade qua do, di an te da pers pec-
ti va de, den tro de pou cos anos, o nos so ci ne ma se
tor nar sus ten tá vel, como um for te pro du to de ex por ta-
ção, as sun to, por tan to, do mais am plo in te res se para
o País. 

Tam bém es tou su ge rin do à Casa, à Mesa, ao
Pre si den te Sar ney e aos Lí de res a vin da, na pró xi ma
quin ta-fe i ra, não do mi nis tro “A” ou “B”, mas do mais
im por tan te Mi nis tro da Re pú bli ca, o Mi nis tro José Dir -
ceu. Pre ci sa mos des se con fron to de mo crá ti co, para
que lhe per gun te mos, olho no olho, se há ou não um
viés au to ri tá rio, que tem que ser com ba ti do mu i to
aber ta men te por to dos aque les que não ace i tam o
au to ri ta ris mo, que não ace i tam a tu te la da pro du ção
in te lec tu al, que não ace i tam a tu te la ou, ain da, de
uma cer ta chan ta gem eco nô mi ca, para que al guém
pos sa exe cu tar seu tra ba lho. Ou se pen sa como o ofi -
ci a lis mo – isso é um tem po ven ci do en tre nós –, ou
não se tem aces so, quem sabe, ao fi nan ci a men to pe -
las es ta ta is.

Su gi ro que, na pró xi ma quin ta-fe i ra, dis pen se-
mos os ou tros Mi nis tro, e tra ga mos o Mi nis tro José
Dir ceu. Está na hora de S. Exª vir a esta Casa. Vir a
esta Casa para va ler. Tam bém de ve mos ou vir o Mi nis-
tro Gus hi ken, na Co mis são, com sua ex pli ca ção da
ló gi ca de seu au xi li ar não po der fa lar com jor na lis ta.
Mais ain da, acer ca de que ló gi ca exis te na afir ma ção
do Sr. Sar ko vas ao de fi nir quem me re ce ou não in cen-
ti vo fis cal ou re cur so es ta tal para pro du zir a sua peça
de te a tro, sua arte, seu fil me.

O nome dado a essa ação não é de mo cra cia.
Para mim, é pa ra fas cis mo, uma ten ta ti va cla ra de su -
fo car li ber da des. E não se su fo cam li ber da des sem se 
co me çar por ati tu des pe ri fé ri cas. Hoje, nega-se a
quem quer que seja o di re i to de exer ci tar sua for ma de 
cons tru ir a arte, de imi tar a re a li da de a sua ma ne i ra.
Nega-se isso a esse ci da dão, pela via da de ne ga ção
do pe di do de fi nan ci a men to que ele so li ci te. Ama nhã,
quem sabe, o po der ve nha a se tor nar ter rí vel para
de for mar as pes so as – di zem que todo po der cor rom-
pe e, se for du ra dou ro, cor rom pe bas tan te... Não me
re fi ro só ao as pec to fi nan ce i ro, mas à ca be ça das
pes so as, que saem achan do que re al men te são me -
lho res do que as de ma is, que têm o po der da ca ne ta,
o po der má gi co de fa zer e acon te cer, de fa zer cho ver,
ape sar de a me te o ro lo gia es tar even tu al men te con-
tra, mas, pa ra no i ca men te, há quem ima gi ne que, com 
o po der na mão, pode fa zer qual quer co i sa.

O meu aler ta é mu i to sim ples: di zer que a de mo-
cra cia nun ca es ta rá ven ci da para nós, Sr. Pre si den te.
Te mos uma de mo cra cia só li da, que vi veu ago ra uma
be lís si ma tran si ção de um Pre si den te para ou tro, uma 
be lís si ma ele i ção que re dun dou na vi tó ria do Pre si-
den te Lula, mas, em ne nhum mo men to, quem quer
que te nha a de mo cra cia como va lor uni ver sal ha ve rá
de co chi lar ou ha ve rá de dor mir di an te des sas ma ni-
fes ta ções que, para mim, são to ta li tá ri as, são au to ri-
tá ri as e de vem ser en fren ta das, como de vem ser en -
fren ta dos o au to ri ta ris mo e qual quer ma ni fes ta ção
que não res pe i tem para va ler a de mo cra cia.

Por tan to, es tão na ber lin da o Mi nis tro Luiz Gus -
hi ken, o Mi nis tro José Dir ceu, um Go ver no que tem a
his tó ria e a tra di ção da luta pela li ber da de, e todo
aque le que, por ven tu ra, se in co mo de com o que os
ou tros pen sam. Sin ce ra men te, não me in co mo do
com crí ti cas e fico fe liz de sa ber que meus ad ver sá ri-
os não se in co mo dam, até por que caso se in co mo-
das sem te ri am pro ble mas de sa ú de gra ves e não
que ro isso para eles. Não fa rei ou tra co i sa a não ser
exer cer o meu pa pel de Lí der de um par ti do de Opo si-
ção, pa pel de quem fis ca li za, de quem re co nhe ce
acer tos, mas cla ra men te, com mu i ta ni ti dez, está aqui 
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tam bém para apon tar os equí vo cos. E quan do são ad -
mi nis tra ti vos, os equí vo cos de vem ser apon ta dos até
com me nos in dig na ção do que a que me as sis te hoje,
mas quan do têm que ver com su fo ca ção das li ber da-
des, com ma ni fes ta ção au to ri tá ria, a in dig na ção na
ver da de tem de ser de to dos nós, e o pa pel, mais do
que nun ca, deve ser exer ci do vi gi lan te, for te e ma i us-
cu la men te por quem faça opo si ção a qual quer go ver-
no, não só a este, em nome da li ber da de, em nome da 
de mo cra cia, em nome da li ber da de da de mo cra cia,

como va lo res es sen ci a is da nos sa cul tu ra e dos nos -
sos avan ços ci vi li za tó ri os.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO 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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Arthur Vir gí lio, as trans cri ções so li ci-
ta das por V. Exª se rão fe i tas na for ma do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE  (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção, ao 
emi nen te Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, do PMDB do 
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, ve -
nho a esta tri bu na ma ni fes tar mi nha pre o cu pa ção di -
an te da pa ra li sa ção das obras da Ter mo as su, no Rio
Gran de do Nor te, uma obra fun da men tal para o de-
sen vol vi men to do Nor des te, es pe ci fi ca men te do Rio
Gran de do Nor te.

A po lí ti ca de ge ra ção de ener gia elé tri ca a par tir
do gás na tu ral não pode so frer des con ti nu i da de. O
pro je to da Ter mo as su irá ge rar 311 MW, além de 500
to ne la das/hora de va por, o que re pre sen ta um in ves ti-
men to da or dem de US$ 300 mi lhões. Si tu a da no Mu -
ni cí pio de Alto do Ro dri gues, no Rio Gran de do Nor te,
essa ter mo e lé tri ca está na pon ta do sis te ma de dis tri-
bu i ção do Nor des te, fa vo re cen do, quan do do seu fun -
ci o na men to, o equi lí brio, a con fi a bi li da de e a qua li da-
de da ener gia for ne ci da na re gião, fa to res es sen ci a is
para a atra ção de no vos in ves ti men tos, com con se-
qüen te ge ra ção de em pre gos. O va por será trans por-
ta do pelo ma i or va po du to da Amé ri ca La ti na, com 60
Km de ex ten são, e está in je ta do nos po ços de pe tró-
leo, pro por ci o nan do, as sim, um au men to de 10% na
pro du ção de pe tró leo e gás do Nor des te.

O se tor ener gé ti co bra si le i ro não pode con vi ver
com so bres sal tos no ar ca bou ço re gu la tó rio. De fen de-
mos re gras cla ras e per ma nen tes, para que o in ves ti-
dor e prin ci pal men te a po pu la ção bra si le i ra, no caso o 
con su mi dor, não con vi vam com va ri a ções ex ces si vas
de pre ço da ener gia. Esse pro je to foi con ce bi do, apo i-
a do e ini ci a do em nos so go ver no, pois em pre en di-
men tos de in fra-es tru tu ra, como esse, ban ca do por
gru pos pri va dos e es ta ta is, ne ces si tam de uma po lí ti-
ca de mé dio e lon go pra zo.

Hoje es ta mos com ex ces so de ofer ta de ener gia
elé tri ca. As chu vas trou xe ram tran qüi li da de para o
nos so se tor ener gé ti co. Mas quem pode ga ran tir o
ama nhã? Quem pode ga ran tir que não te nha mos
pela fren te uma nova cri se do se tor ener gé ti co? Daí
por que, Sr. Pre si den te, ape lo para que essa obra não 
per ma ne ça pa ra li sa da. Qu i nhen tos ope rá ri os já fo-
ram afas ta dos. Quem nos ga ran te que esse fato não

re dun de na pa ra li sa ção de ou tras obras? Da mes ma
ma ne i ra como es ses gru pos pri va dos se sen ti ram no
de ver de pa ra li sar essa obra por con ta da equa ção
eco nô mi ca que vive cada um de les, ou tros gru pos pri -
va dos, pelo res to do País, po de rão fa zer o mes mo, o
que tra ria uma in tran qüi li da de mu i to gran de.

Estou sa ben do que a Go ver na do ra do Esta do,
Wil ma de Fa ria Maia, está hoje na Pe tro brás para
apre sen tar o pro ble ma ao ex-se na dor José Edu ar do
Du tra, hoje Pre si den te da Pe tro brás.

Con ce do o apar te ao Se na dor José Agri pi no.
O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Ga -

ri bal di Fi lho, que ro cum pri men tar...
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Se na dor José Agri pi no, per doe-me, mas a
Mesa é obri ga da a es cla re cer ao ora dor e a V.Exª que 
em co mu ni ca ção ina diá vel, que é o caso, não exis te a
pos si bi li da de de con ces são de apar tes. A Mesa já foi
co mu ni ca da do fa le ci men to de um De pu ta do Fe de ral
e pre ci sa ler o re que ri men to para en cer rar a pre sen te
ses são. Por tan to, peço a co la bo ra ção de V. Exªs. Não
par ti ria des ta Mesa, ain da mais sob mi nha Pre si dên-
cia, qual quer ato que pu des se res trin gir o uso da pa -
la vra por par te de V. Exª, Se na dor Agri pi no. Mas como 
Lí der, V. Exª pode pe dir a pa la vra a qual quer mo men-
to. Ago ra, como é o caso de uma co mu ni ca ção ina diá-
vel, a tí tu lo de pre ser var o que diz o Re gi men to Inter -
no, a Mesa se vê na obri ga ção de co mu ni car-lhe que
não é pos sí vel.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Sr. Pre si den-
te, eu não sa bia que o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho
ha via pe di do a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá-
vel. Por con ta da im por tân cia do pro nun ci a men to de
S. Exª, des de já, peço a mi nha ins cri ção para fa lar
como Lí der, a fim de adi tar al gu mas in for ma ções ao
pro nun ci a men to de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa ins cre ve V. Exª e agra de ce sua com -
pre en são e co o pe ra ção.

Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, em fun ção da res tri ção do tem -
po, en cer ro meu pro nun ci a men to, men ci o nan do as
nos sas pre o cu pa ções com o Rio Gran de do Nor te.
Aguar da rei as in for ma ções do Se na dor José Agri pi no
so bre o as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esta va ins cri to an te ri or men te, pela Li de ran ça
do PTB, o Se na dor Du ci o mar Cos ta.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  6 09523MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL76     



O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, ain da so bre o pro nun ci a men-
to e a pre o cu pa ção do Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho
em re la ção à ge ra ção de ener gia, es te ve há pou cos
dias, na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra da
Casa, a Mi nis tra de Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous seff.
Con fes so a V. Exas que as de cla ra ções da Srª Mi nis-
tra au men ta ram ain da mais a mi nha pre o cu pa ção em
re la ção à ques tão ener gé ti ca de nos so País.

Ao fa zer um ques ti o na men to so bre os pro je tos
de ge ra ção de ener gia, a Mi nis tra me con fes sou que
re al men te não exis te ne nhum pro gra ma, ne nhu ma
de ci são so bre o pro je to de ge ra ção de ener gia em
nos so País. S. Exª fa la va da sua pre o cu pa ção em re -
la ção à so bra de 14MW, que te ria de ser sub si di a da, e 
tam bém fa zia co men tá ri os so bre a sa ú de das em pre-
sas pro du to ras de ener gia no Bra sil. Isso re al men te
au men tou mi nha pre o cu pa ção. Espe ro que, num cur -
to es pa ço de tem po, te nha mos um pla ne ja men to na -
ci o nal de pro du ção de ener gia, por que, cer ta men te,
não que re mos mais vi ver aque les mo men tos do apa -
gão, que todo o Bra sil pôde acom pa nhar. Na que le
mo men to pro cu rou-se um cul pa do, cri ou-se um mi-
nis té rio do apa gão e en con tra ram São Pe dro como
cul pa do pela fal ta de ener gia. Espe ro que a po pu la-
ção bra si le i ra não te nha que pas sar por mais esse ve -
xa me.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, as su mo
a tri bu na hoje para re la tar o que está acon te cen do no
Esta do do Pará. Gos ta ria da aten ção do Se na dor Ro -
meu Tuma, que nes ta Casa sem pre foi um de fen sor
de me di das du ras para o com ba te ao nar co trá fi co e
ao cri me or ga ni za do.

Se na dor Ro meu Tuma, o Esta do do Pará está
vi ven do um ver da de i ro caos em re la ção ao cri me or -
ga ni za do. Os jor na is de todo o Bra sil no ti ci a ram os fa -
tos. Aqui te mos, por exem plo, O Esta do de S.Pa u lo,
que traz em sua man che te: “Ban do as sal ta ban cos e
es pa lha o ter ror no Pará”. O jor nal O Li be ral tam bém
abor da o tema em sua man che te. Te mos, tam bém, a
Fo lha de S.Pa u lo que pu bli ca: “Gru po in va de ci da de
e as sal ta 3 ban cos”.

Srs. Se na do res, não é um sim ples as sal to. Isso
já vem sen do uma cons tan te em nos so Esta do, e a
nos sa si tu a ção ge o grá fi ca é pro pí cia a isso. Assal tos,
como esse, re a li za do por trin ta ho mens ar ma dos com 
AR-15, com re quin tes de tec no lo gia, re al men te as-
sus tam. Isso nos lem bra os tem pos do fa ro es te. Não
foi um as sal to a um sim ples ban co, mas as sal to a uma 
ci da de, em uma úni ca ação.

Isso não pode mais con ti nu ar ocor ren do, Srs.
Se na do res. No Rio de Ja ne i ro, onde a vi o lên cia tam -
bém im pe ra, exis te toda uma es tru tu ra de com ba te ao 
cri me or ga ni za do e há uma aten ção vol ta da para isso. 
No Esta do do Pará, não há es sas con di ções. To mei
co nhe ci men to, Se na dor Ro meu Tuma, que só o Pará
e o Ama pá, do nos so que ri do ami go Se na dor Pa pa léo
Paes, não dis põem de equi pa men tos como he li cóp te-
ro nas po lí ci as es ta du a is para en fren tar esse tipo de
ação. As po lí ci as lo ca is não têm a me nor chan ce de
com ba ter um ato como esse.

Re ce bi um te le fo ne ma, hoje pela ma nhã, que
me co mo veu mu i to. Ain da há pou co, as sis tia eu à Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko, que, usan do da pa la vra,
qua se não con se guiu ter mi nar o seu pro nun ci a men to
ao fa lar que o as sal tan te co lo cou uma arma na ca be-
ça do seu ne ti nho. Eu es ta va as sis tin do àque la cena e 
lem bra va de um te le fo ne ma de hoje de ma nhã, Se na-
dor Pa pa léo Paes, de um ge ren te de ban co do meu
Esta do que me li gou e dis se: “Se na dor, eu es tou li -
gan do para V. Exª e peço até pelo amor de Deus para
que me ar ran je um em pre go. Eu es tou com medo de
não ter a opor tu ni da de de aca bar de cri ar os meus fi -
lhos por que é um as sal to em cima do ou tro nas agên -
ci as ban cá ri as! Essas ins ti tu i ções ban cá ri as so men te
vi sam lu cro; não têm a con di ção, nun ca se pre o cu-
pam com a si tu a ção dos ban cá ri os”. Isso ocor reu jus -
ta men te em um dia como hoje, em que esta Casa
pres ta uma ho me na gem ao tra ba lha dor bra si le i ro. É
um mo men to de re fle xão, Srªs e Srs. Se na do res.

Eu gos ta ria aqui de pres tar a mi nha ho me na-
gem aos ban cá ri os do Bra sil, em es pe ci al aos do meu 
Esta do do Pará que es tão re al men te as sus ta dos, ten -
tan do fa zer uma pa ra li sa ção para cha mar a aten ção
da im pren sa na ci o nal a fim de que haja uma so lu ção
para esse caso. É im pos sí vel con vi ver com isso,
quan do es sas ins ti tu i ções ga nham tan to di nhe i ro e
não se pre o cu pam com a se gu ran ça dos seus fun ci o-
ná ri os nem com a dos seus cli en tes; essa é a gran de
re a li da de!

Te mos ago ra uma opor tu ni da de, com a re for ma
tri bu tá ria, de cri ar me ca nis mos para que es ses ban -
que i ros pos sam ser obri ga dos a in ves tir na se gu ran-
ça. Cre io que é uma opor tu ni da de que nós te mos. Eu
te nho vis to aqui nes ta Casa tan tas ma ni fes ta ções! O
Se na dor Mag no Mal ta tan tas ve zes usou esta tri bu na
ten tan do de mons trar o sen ti men to da po pu la ção bra -
si le i ra em re la ção à vi o lên cia nes te País. 

Eu me ques ti o no, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do-
res: o que di re mos para os nos sos ele i to res? Nós fo -
mos ele i tos para le gis lar e para cri ar me ca nis mos
para que a po pu la ção bra si le i ra te nha a tran qüi li da de
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e o di re i to de ir e vir, o di re i to à sa ú de e à se gu ran ça. O
que di re mos? O que di re mos para os nos sos ele i to-
res, para os nos sos fi lhos, para as pes so as que acre -
di ta ram em nós e que nos de ram o seu voto de con fi-
an ça; que nos de ram a pro cu ra ção para que, nes ta
Casa, pu dés se mos re pre sen tá-los? O que di re mos?
Fi ca re mos sem pre nes te dis cur so? Fi ca re mos sem-
pre fa lan do, fa lan do, sem dar uma so lu ção en quan to
tan tas pes so as mor rem nes te País? Qu an tas pes so-
as se pren dem sem ter o di re i to de ir e vir! O que di re-
mos, se nho res?

Nes te dia, o dia em que o Se na do Fe de ral está
co me mo ran do o Dia Inter na ci o nal dos Tra ba lha do res,
o que o Se na do da Re pú bli ca tem para di zer a tan tos
tra ba lha do res bra si le i ros que suam, tra ba lham, pa-
gam os seus im pos tos e os nos sos sa lá ri os para que
pos sa mos aqui de fen dê-los? O que di re mos para
eles? Qual é a res pos ta que te mos para essa mul ti-
dão de pes so as que acre di ta ram no Par la men to e
que acre di ta ram em cada um de nós? O que te mos,
se nho res, de con cre to para di zer que pos sa jus ti fi car
a nos sa vin da para o Par la men to? Nós, quan do fo-
mos aos pa lan ques e pe di mos vo tos para os nos sos
ele i to res, pro me te mos a eles que iría mos re pre sen tar
com dig ni da de o povo bra si le i ro nes ta Casa. Será que 
es ta mos fa zen do isso? Será que te mos res pos tas
para os nos sos ele i to res, para os nos sos con tri bu in-
tes, para os pa trões que pa gam os nos sos sa lá ri os?
Será que te mos res pos tas? Eu gos ta ria de dar uma
res pos ta para esse ge ren te de ban co que me li gou
hoje, quan do ele dis se “Se na dor, eu não me im por to
de ga nhar me nos; eu não me im por to, Se na dor. Eu só 
que ro ter a tran qüi li da de de po der ver a mi nha fi lha
com ple tar quin ze anos. Eu que ro a tran qüi li da de de
sus ten tar a mi nha fa mí lia e de po der tra ba lhar com
dig ni da de.”

Eu per gun to a V. Exªs: o que di zer para um ci da-
dão como esse que, com cer te za ab so lu ta, acre di tou
no Se na dor Du ci o mar Cos ta no mo men to em que
saiu da sua casa e foi às ruas e vo tou em mim; as sim
como tan tos que sa í ram das suas ca sas e vo ta ram
em cada um de V. Exªs? O que di re mos, nes te dia, no
Dia do Tra ba lha dor? Qual é a tran qüi li da de? Qual é a
men sa gem que po de mos di zer para es sas pes so as?
Eu gos ta ria de de i xar aqui essa in ter ro ga ção e fa zer
um ape lo para que pos sa mos so mar es for ços, para
que pos sa mos che gar jun to à so ci e da de e dar algo de 
con cre to, sa in do do dis cur so. Che ga de fa la ção! A po -
pu la ção não agüen ta mais, não su por ta mais dis cur-
so. A po pu la ção quer res pos tas! Não adi an ta fi car em
cima de pro je tos e de dis cur sos, quan do na re a li da de
o povo está mor ren do por fal ta de se gu ran ça. Algo

tem de ser fe i to, Sr. Pre si den te. Eu gos ta ria, nes te dia, 
de de i xar o meu ape lo, a mi nha in ter ro ga ção, uma
per gun ta que, eu te nho cer te za, todo bra si le i ro gos ta-
ria hoje de fa zer a cada um de nós Se na do res, a cada
um dos De pu ta dos: o que é que o Par la men to Fe de-
ral, o que é que os Srs. Se na do res e De pu ta dos vão
fa zer para con tro lar essa si tu a ção de ses pe ra do ra que 
está pas san do o nos so País? Eu gos ta ria de de i xar
essa per gun ta para re fle xão, Sr. Pre si den te. Era o que 
eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der José Agri pi-
no, na con di ção de Lí der, 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, do
Re gi men to Inter no.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -

der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu me ma ni fes ta ria por oca sião do
pro nun ci a men to do Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho a
res pe i to da Ter mo as su. Mas o faço ago ra. Eu que ro
ini ci al men te lou var a ini ci a ti va de S. Exª de le van tar
essa ques tão aqui no Se na do até por que há um en -
vol vi men to fe de ral.

No Rio Gran de do Nor te si tua-se um par que ex -
pres si vo da Pe tro brás na ex plo ra ção de gás na tu ral e
pe tró leo e por essa ra zão no Rio Gran de do Nor te en -
con tram-se em cons tru ção al gu mas ter mo e lé tri cas
que se pro põem a uti li zar o gás na tu ral do Esta do
den tro do pro gra ma de ge ra ção de ener gia al ter na ti-
va, pro gra ma de cor ren te do ra ci o na men to de ener gia
elé tri ca que pas sa mos re cen te men te. É um pro gra ma
de cons tru ção de hi dro e lé tri cas, de ter mo e lé tri cas, de 
ge ra do res de ener gia elé tri ca por fon te al ter na ti va, in -
clu si ve eó li ca, pal co para o qual o Rio Gran de do Nor-
te tam bém se ha bi li ta.

Entre as ter mo e lé tri cas que se en con tram atu al-
men te em cons tru ção no Rio Gran de do Nor te – e são 
vá ri as –, a mais im por tan te de to das por ser an te ri or
ao pró prio pro gra ma de ge ra ção de ener gia elé tri ca
de cor ren te do ra ci o na men to que pa de ce mos, a pi o-
ne i ra, a que foi ima gi na da há mais tem po é a Ter mo-
as su, aqui re fe ri da pelo Se na dor Ga ri bal di Alves Fi -
lho. Aliás, a sua cons tru ção foi ini ci a da na épo ca em
que S. Exª go ver na va o Rio Gran de do Nor te.A jus ti fi-
ca ti va da Ter mo as su é a dis po ni bi li da de de gás na tu-
ral no Esta do e o en ten di men to en tre o Go ver no do
Esta do do Rio Gran de do Nor te e a Pe tro bras, com
vis tas ao for ne ci men to de gás a pre ço fa vo re ci do, em
fun ção de tra tar-se o gás de um bem da ter ra. A Ter-
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mo as su, por tan to, é um trun fo da eco no mia po ti guar e 
é pro du to de in ves ti men to ba si ca men te do se tor pri -
va do, vi a bi li za do pela dis po ni bi li da de da ma té ria-pri-
ma do gás a pre ço fa vo re ci do. A cons tru ção ini ci-
ou-se, mas, de re pen te, uma sé rie de es tí mu los que
exis ti am de i xa ram de exis tir ou tor na ram-se dú vi da. É
pro vá vel que mu i tas das cons tru ções es te jam sen do
in ter rom pi das por esse Bra sil afo ra, a co me çar pela
Ter mo as su, que era, en tre elas to das, a que mais jus -
ti fi ca ti va, mais vi a bi li da de, mais re co men da ção ti nha
pelo fato de ser uma ter mo e lé tri ca que iria fun ci o nar
com a ma té ria-pri ma a pre ço fa vo re ci do.

Co mu ni co à Casa que a Go ver na do ra do Esta -
do, Wil ma de Fa ria, en con tra-se hoje na Pe tro bras
dis cu tin do con di ções para que essa obra seja re to-
ma da, ten do em vis ta que já se efe ti vou o que dis se o
Se na dor Ga ri bal di Alves, isto é, a la men tá vel de mis-
são de qui nhen tos fun ci o ná ri os. Um Esta do que pa -
de ce da fal ta de em pre gos não pode so frer esse gol -
pe, que é pe no so. De uma hora para ou tra, qui nhen-
tos che fes de fa mí lia se vêem na rua em fun ção da
de sa ti va ção de um pro gra ma para o qual o Esta do do
Rio Gran de Nor te tem ine gá vel vo ca ção, que é o uso
do gás para ge ra ção de ener gia elé tri ca.

Espe ro que a Pe tro bras en con tre ar gu men tos
para re sol ver a si tu a ção. Ela, que é di re ta men te in te-
res sa da nes se in ves ti men to, que é par ce i ra des se in-
ves ti men to, que é pro pri e tá ria da ma té ria-pri ma, que é
pro pri e da de do Go ver no Fe de ral, que in ter pre ta a po lí-
ti ca do Pre si den te Lula, o qual se pro põe a ge rar dez
mi lhões de em pre gos em qua tro anos, jun to com a Go -
ver na do ra Wil ma de Fa ria, que se en con tra no Rio de
Ja ne i ro, deve en con trar ca mi nhos que evi tem a in ter-
rup ção da Ter mo a çu e que re cu pe rem os qui nhen tos
em pre gos per di dos na se ma na pas sa da, para que o
Go ver no Lula, efe ti va men te, se con fi gu re pe ran te a
opi nião pú bli ca do meu Esta do não como o Go ver no
que sa cri fi ca a ge ra ção de em pre go, mas como o Go -
ver no que vai hon rar o com pro mis so as su mi do na
cam pa nha de ge rar dez mi lhões de em pre gos.

Re pi to: a Go ver na do ra Wil ma de Fa ria se en-
con tra no Rio de Ja ne i ro em con ta to com a Pre si dên-
cia da Pe tro bras, bus can do so lu ção para re cu pe rar os 
qui nhen tos em pre gos em ra zão de até o mo men to
não ter sido vi a bi li za da a Ter mo a çu na re gião do Açu,
no Rio Gran de do Nor te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Agri pi-
no, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, avi so que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

Avi so nº 445 – GP/ TCU 

Bra sí lia, 29 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofi cio nº 517 (SF), de

25-4-2003, por meio do qual Vos sa Exce lên cia en ca-
mi nha o pe di do de in for ma ções do Se na dor De ci diu
Ama ral, con ti do no Re que ri men to nº 233, de 2003, in -
for mo-lhe que en ca mi nhei o as sun to à Uni da de Téc -
ni ca com pe ten te des te Tri bu nal para ins tru ção.

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Avi so
lido, jun ta do ao pro ces sa do e ao Re que ri men to nº
233, de 2003, aguar da rá na Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa as in for ma ções.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº P -093 / 2003 – CMO 

Bra sí lia, 29 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar a

pror ro ga ção, até o pró xi mo dia 12 (doze) de maio, do
pra zo para apre sen ta ção de emen das ao Pro je to de
Lei nº 212003-CN, que “Dis põe so bre as di re tri zes
para a ela bo ra ção da Lei Orça men tá ria de 2004 e dá
ou tras pro vi dên ci as” (LDO/2004), e con se qüen te-
men te, a al te ra ção do pra zo de pu bli ca ção das emen -
das para o dia 17 pró xi mo vin dou ro. O ple i to em ques -
tão jus ti fi ca-se pe los re i te ra dos pe di dos for mu la dos
por com po nen tes des ta Co mis são, bem como de um
ex pres si vo nú me ro de ou tros par la men ta res, em fun -
ção da ocor rên cia de fe ri a dos en tre me a dos no ca len-
dá rio es ta be le ci do para a tra mi ta ção do re fe ri do pro -
je to de lei. Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên-
cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra-
ção. – Se na dor Gil ber to Mes tri nho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia de fe re o Ofí cio nº P-093/2003 – CMO, do
Pre si den te da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Se na dor Gil ber to Mes-
tri nho, so li ci tan do a pror ro ga ção, até o dia 12 de
maio do cor ren te ano, do pra zo para apre sen ta ção

09526 Ter ça-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    79ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



de emen das ao Pro je to de Lei nº 02, de 2003-CN,
que “dis põe so bre as di re tri zes para a ela bo ra ção da 
Lei Orça men tá ria de 2004 e dá ou tras pro vi dên ci as”
(LDO/2004).

A ma té ria vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a

mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB nº 164/2003

Bra sí lia, 29 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção do Se na dor Amir Lan do,
como mem bro su plen te, na Co mis são Mis ta de Pla-
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção/2004, em
vaga exis ten te. Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa
Exce lên cia vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia de sig na o Se na dor Amir Lan do, como su-
plen te, para in te grar a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, em con for mi-
da de com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2003

Cria es pa ço, no Se na do Fe de ral,
para ex po si ção per ma nen te das fo tos
das ex-Se na do ras.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Fica cri a do, no Se na do Fe de ral, um es pa-

ço pú bli co des ti na do à ex po si ção per ma nen te das fo -
tos das ex-Se na do ras.

Art. 2º O es pa ço a que se re fe re o art. 1º será es -
pe ci fi ca do por ato da Co mis são Di re to ra.

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção ob je ti va re ser var um es -
pa ço, nas de pen dên ci as do Se na do Fe de ral, por
meio do qual to dos os ci da dãos que vi si ta rem esta
Casa de Leis te rão uma no ção do au men to da par ti ci-
pa ção da mu lher na re pre sen ta ção dos Esta-
dos-Mem bros no Le gis la ti vo da União, bem como da

con tri bu i ção que as mu lhe res bra si le i ras vêm dan do
para o aper fe i ço a men to de nos sa De mo cra cia.

Pen sar que hou ve um tem po em que nos sa so -
ci e da de, he ge mo ni za da pelo ma chis mo mais de le té-
rio, con si de ra va exis tir in com pa ti bi li da de en tre a vida
pú bli ca e a cons ti tu i ção bi o ló gi ca da mu lher!

O fato in con tes te, to da via, é que as mu lhe res
bra si le i ras ja ma is es ti ve ram pas si vas ao lon go de
nos sa his tó ria re pu bli ca na, em bo ra sua par ti ci pa ção
so ci al e po lí ti ca te nha sido re gis tra da de ma ne i ra pou -
co sig ni fi ca ti va. As mu dan ças que hoje ob ser va mos
são re sul tan tes, por isso mes mo, de uma luta te naz e
cons tan te.

De po is da Re vo lu ção de 1930, e como re sul ta do
de uma he rói ca mo bi li za ção, as mu lhe res ob ti ve ram o 
di re to de voto, in clu í do no Có di go Ele i to ral em 1932 e
con sa gra do pela Cons ti tu i ção Po lí ti ca em 1934. As
pri me i ras mu lhe res par la men ta res mar ca ram épo ca,
fi xan do para sem pre na his tó ria fi gu ras como a de pu-
ta da Ber ta Lutz, exem plo de dig ni da de e li de ran ça fe -
mi ni na.

Te mos cer te za de que a ga le ria de fo tos das
ex-Se na do ras que ora pro po mos, ser vi rá, tam bém,
como uma for ma des te Se na do Fe de ral con tri bu ir
para re cu pe rar e re ve ren ci ar a his tó ria das mu lhe res
que exer ce ram e exer cem aqui os seus man da tos, fa -
zen do com que a po lí ti ca de i xas se de ser um es pa ço
re ser va do qua se que ex clu si va men te aos ho mens
para se trans for mar em ins tru men to vi tal para a efe ti-
va su pe ra ção de to das as for mas de de si gual da des.

Em suma, esta pro po si ção pre ten de ser uma
for ma sin ge la de ho me na ge ar as bra vas Se na do ras
que, con tra pre con ce i tos e pres sões de todo tipo _ os
qua is, pa u la ti na men te, vão sen do su pe ra dos em nos -
sa so ci e da de –, se fi ze ram e se fa zem re pre sen tar
nes sa Casa, re ve lan do, de for ma al tis so nan te, o va -
lor, a ca pa ci da de e a com pe tên cia da mu lher bra si le i-
ra.

Sala das Ses sões, em 5 de maio de 2003. – Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko.

(Às Co mis sões de Edu ca ção  e à Di re-
to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões com pe-
ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo-
tou-se no úl ti mo dia 30 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:
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– Pro je to de Lei do Se na do nº 20, de 2002 , de
au to ria do Se na dor Car los Wil son, que acres cen ta ar-
ti go ao De cre to-Lei nº 2.848, de 1940 – Có di go Pe nal,
a fim de au men tar a pena de agen te que pra ti ca cri me
com par ti ci pa ção de me nor; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 151, de 2002,
de au to ria do Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que al te ra
os ar ti gos 302 e 303 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), a fim de
ade quar pe nas apli cá ve is a cri mes de trân si to às pre -
vis tas no Có di go Pe nal para cri mes da mes ma na tu-
re za da que les.

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, os
pro je tos, apro va dos, vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO 301, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no, a in ser ção em ata de Voto de Pe sar pelo fa le-
ci men to do Pro fes sor João Her cu li no, ex-De pu ta do
Fe de ral, que se des ta cou pela sua ín do le de mo crá ti-
ca e pela luta in tran si gen te con tra a di ta du ra.

Ao de di car-se, após o exer cí cio da vida par la-
men tar, à área edu ca ci o nal, o Pro fes sor João  Her cu-
li no foi o cri a dor, em Bra sí lia, de um dos mais re no ma-
dos cen tros de en si no su pe ri or do PaÍs, o Uni ce ub, a
ele se de di can do de for ma in te gral, a pon to de se to -
mar um dos Íco nes do en si no bra si le i ro: O ilus tre
mes tre de sa pa re ce às vés pe ras do 35º ani ver sá rio da 
ins ti tu i ção pela qual deu o me lhor de si.

Re que i ro, tam bém, que o voto de pe sar seja co -
mu ni ca do à fa mí lia do edu ca dor e ao Cen tro Uni ver si-
tá rio Uni ce ub.

Jus ti fi ca ção

O Pro fes sor João Her cu li no, que foi con tem po-
râ neo de meu pai, Arthur Vir gí lio, na vida par la men tar,
sem pre se con du ziu pela re ti dão de seus atos e pela
sua imen sa ca pa ci da de de tra ba lho, de que é exem -
plo o no tá vel cen tro de en si no su pe ri or que veio a cri -
ar _ o Uni ce ub _ nas ci do de sua per se ve ran ça como
edu ca dor re co nhe ci do e res pe i ta do no País. Afá vel e
de ex tre ma bon da de, foi em vida uma pes soa de in ve-
já vel sim pli ci da de, con vi ven do com po lí ti cos, ad mi nis-
tra do res e, mais re cen te men te, com pro fes so res e
alu nos, nas sa las de au las da es co la que sou be er -
guer na ca pi tal do País.

Sala das ses sões, 5 de maio de 2003. – Arthur
Vir gí lio, Lí der do PSDB. – Pa u lo Octá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Este re -
que ri men to de pen de de vo ta ção e, para seu en ca-
mi nha men to, po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs.
Se na do res que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se na-
dor Arthur Vír gi lio, pri me i ro sig na tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar, o Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro cu rei re su mi-
da men te fa lar de João Her cu li no no pró prio re que ri-
men to que so li ci ta esse jus to voto de pe sar, mas
acres cen to mais duas co i sas. A pri me i ra é que eu pró -
prio tive a hon ra de ter sido co le ga de Câ ma ra do De -
pu ta do João Her cu li no. Pre sen ci ei a sua co ra gem,
sou be da sua hon ra dez, con vi vi com a sua co e rên cia,
apro ve i tei a sua ex pe riên cia e pude ver que o que
meu pai dele di zia era a mais exa ta ex pres são da ver -
da de: um ho mem de bem, a ser vi ço das suas con vic-
ções, sem pre de acor do com o que de me lhor se pu -
des se pen sar para a pá tria bra si le i ra.

A se gun da ra zão é um lem bre te, um his tó ri co
mu i to fil ma do, bas tan te re pe ti do, quan do se lem bra
do al vo re cer do gol pe de 64. O mi cro fo ne de apar te da 
Câ ma ra ti nha um fio lon go. João Her cu li no era um ho -
mem afá vel, como dis se no re que ri men to, mas de
tem pe ra men to for te. João Gou lart es ta va ain da no
País, saía do Rio de Ja ne i ro para Bra sí lia e de Bra sí lia
para o Rio Gran de do Sul, na ten ta ti va de or ga ni zar a
re sis tên cia à di ta du ra que se im plan ta va. O Pre si den-
te do Con gres so e do Se na do de en tão, Se na dor Auro 
de Mou ra Andra de, apres sa da men te e ser vin do aos
po de ro sos que nas ci am, o que não fez bem à sua bi o-
gra fia cor re ta, ho mem bri lhan te, ora dor emé ri to, de-
cre tou a va cân cia do car go com João Gou lart ain da
no País. Ou tros pro tes ta ram. As fo tos fa lam me lhor do 
que as pa la vras. Tan cre do Ne ves re tra ta uma cena
em que está ex pos ta toda a in dig na ção de que era ca -
paz. O meu pai e tan tos ou tros fo ram à tri bu na. João
Her cu li no re sol veu não fa lar, ati rou o mi cro fo ne na di -
re ção da Mesa, na di re ção de Auro de Mou ra Andra -
de. Esse ges to, em con di ções nor ma is de de mo cra-
cia, se ria anti-re gi men tal e con de ná vel. Na que la al tu-
ra, o mais gra ve mes mo era a di ta du ra que se im plan-
ta va, não o ges to de ar rou bo, re vol ta e in dig na ção,
jus tos, de João Her cu li no. E pa re ce que cal cu lou mu i-
to bem, por que o mi cro fo ne fi cou a dez cen tí me tros
do Pre si den te do Con gres so. Vol to a di zer que se ria
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um ges to con de ná vel nos dias de hoje, mas àque la al -
tu ra com pre en sí vel por que, afi nal de con tas, es ta vam
pi san do so bre a li ber da de do País; es ta vam des mon-
tan do um go ver no ele i to pelo voto po pu lar; es ta vam
an te ci pan do um pro nun ci a men to que não era das ur -
nas, mas um pro nun ci a men to de quem ima gi na va
que li ber da de e Bra sil não ca sa vam, e li ber da de e
Bra sil, na ver da de, têm que, cada vez mais for te men-
te, es ta be le cer um vín cu lo de ca sa men to in dis so lú vel.
Por isso a sa u da de do meu que ri do João Her cu li no e
a ho me na gem, que eu sei que é de todo o Se na do, a
esse gran de mi ne i ro, a esse gran de bra si li en se, a
esse gran de Par la men tar e fi gu ra hu ma na que foi o
Re i tor, o De pu ta do, o li ber tá rio João Her cu li no.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar, o Se na dor Ro me ro Jucá.
Em se gui da, tem a pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ape nas re gis trar,
com pe sar, a per da do Dr. João Her cu li no, que tive o
pra zer de pri var da sua com pa nhia e da sua ami za de.
Sem dú vi da al gu ma, é uma per da gran de para Bra sí-
lia e para o País. Ele cons tru iu, com sua vida e obra,
uma es co la que hoje é exem plo para todo o País e,
por tan to, me re ce aqui toda as ho me na gens, to das as
re fe rên ci as, en fim, os vo tos de re co nhe ci men to de
seu tra ba lho pelo Se na do Fe de ral.

Em meu nome, que ro re gis trar a dor e la men tar
a per da do Dr. João Her cu li no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Para en -
ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém que -
ro ma ni fes tar meu sen ti men to de pe sar e mi nha ho -
me na gem a esta fi gu ra ines que cí vel, exem plar pela
sua ener gia, pela fi de li da de a seus prin cí pi os, que foi
João Her cu li no.

Tive opor tu ni da de de con vi ver com ele, de ser
seu co le ga na Câ ma ra dos De pu ta dos na que les idos
de 60, an tes de 1964, e tes te mu nhar, por exem plo, a
cena re fe ri da há pou co pelo Se na dor Arthur Vir gí lio,
quan do ele ati rou o mi cro fo ne de apar tes no Pre si-
den te do Se na do, in dig na do com uma de ci são que
efe ti va men te fe ria to dos os prin cí pi os a que ele de vo-
ta va o ma i or res pe i to.

Era a pró pria fi gu ra da ener gia, da ener gia ar gu-
men ta do ra, da ener gia ba ta lha do ra, gran de de fen sor
das te ses do tra ba lhis mo. Era um de pu ta do tra ba lhis-
ta, ele i to mu i to jo vem ain da, com toda a for ça de sua
ju ven tu de, que mar cou com a sua pre sen ça, de ma -
ne i ra in de lé vel, a Câ ma ra dos De pu ta dos. De po is,
numa fase pos te ri or, cas sa do, com os ca mi nhos po lí-
ti cos in ter rom pi dos, re ver teu toda aque la sua ener gia
cri a do ra num exem plo em pre en de dor que mar cou a
Ca pi tal da Re pú bli ca com um gran de cen tro uni ver si-
tá rio, res pe i ta do e que ri do por to dos os bra si li en ses.

Sr. Pre si den te, re al men te sin to o im pul so de
tam bém la men tar o seu pas sa men to e pres tar a mi -
nha ho me na gem a essa fi gu ra com a qual tive a opor-
tu ni da de de con vi ver, am bos ain da mu i to jo vens, na -
que les mo men tos que an te ce de ram o gol pe mi li tar.

Por tan to, fica aqui a mi nha ho me na gem à lem -
bran ça des se gran de bra si le i ro que foi João Her cu li-
no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 301, de 2003.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer como se en con tram.

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se o Se -

na dor Arthur Vir gí lio per mi tir, que ria me in cor po rar à
jus ta ho me na gem pelo pas sa men to do ex-De pu ta do
João Her cu li no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 Pa pa léo Paes.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO 302, DE 2003

Nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no, re -
que i ro, a in ser ção em ata de voto de pe sar pelo fa le ci-
men to do De pu ta do Fe de ral Sér gio Car va lho, ilus tre
re pre sen tan te do PSDB de Ron dô nia. De pu ta do Fe de-
ral re e le i to para a atu al le gis la tu ra des ta cou-se pela
sua fir me tra je tó ria de mo crá ti ca, per ma nen te men te
de di ca da à Pá tria, como ci da dão e como po lí ti co.

Mé di co, com es pe ci a li za ção nas áre as de can -
ce ro lo gia, uro lo gia e in fla ma ção e dor, Sér gio Car va-
lho, como par la men tar bri lhan te, in te grou di ver sas co -
mis sões per ma nen tes da Câ ma ra dos De pu ta dos,
além, tam bém, de par ti ci par como mem bro de di fe-
ren tes co mis sões es pe ci a is tem po rá ri as, como a da
Ocu pa ção de Ter ras Pú bli cas da Ama zô nia, do Si-
vam, da Su fra ma e do Fun do de De sen vol vi men to da
Ama zô nia.
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Re que i ro, tam bém, que o voto de pe sar seja co -
mu ni ca do à fa mí lia do par la men tar, à Câ ma ra dos De -
pu ta dos, ao PSDB e ao Go ver no de Ron dô nia, que
Sér gio de Car va lho sem pre sou be re pre sen tar o seu
es ta do com dig ni da de e al ti vez, mar cos de sua vida,
como po lí ti co e como ho mem pú bli co.

Jus ti fi ca ção

O De pu ta do Sér gio Car va lho sem pre se con du-
ziu, na vida par la men tar, pela re ti dão de seus atos e
pela sua imen sa ca pa ci da de de tra ba lho,como re gis-
tra seu belo cur rí cu lo par la men tar, ao lon go de uma
tra je tó ria ini ci a da como Vice-Pre fe i to de Porto Ve lho.

Sala das Ses sões, 5 de maio de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB. – Se na dor Pa u lo
Octa vio – Se na dor Ro meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 303, DE 2003

Pelo fa le ci men to do(a) Sér gio Car va lho, fa le ci do
em 3 de maio de 2003, re que i ro nos ter mos do art.
218, com bi na do com o art. 220 do Re gi men to Inter no
e de acor do com as tra di ções da Casa, as se guin tes
ho me na gens:

a) in ser 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 e ao Esta do de Ron dô nia;

c) le van ta men to da ses são.

Sala das Ses sões, 5 de maio de 2003. – Se na-
dor Val dir Ra upp – Se na dor Arthur Vir gí lio.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Val dir Ra upp,
para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re gis tro com pro -
fun do pe sar e sen ti men to a per da, não só do De pu ta-
do Fe de ral Sér gio Car va lho, do meu Esta do de Ron -
dô nia, não só do po lí ti co, mas do ami go Sér gio Car va-
lho, que foi um gran de lu ta dor pelo nos so Esta do.
Ocu pou S. Exª di ver sos car gos como Se cre tá rio Mu -
ni ci pal de Sa ú de, foi Vice-Pre fe i to da nos sa Ca pi tal,
Por to Ve lho, di re tor me tro po li ta no de obras do meu
Go ver no e, tam bém, Se cre tá rio da Sa ú de, no úl ti mo
ano, por um ano e meio, no fi nal do nos so Go ver no.

Foi ele i to De pu ta do Fe de ral pela pri me i ra vez
em 1998 e exer ceu com ga lhar dia o seu man da to. Eu

des ta ca ria aqui uma das gran des obras exe cu ta das
pelo De pu ta do Fe de ral Sér gio Car va lho: foi Re la tor
da CPI da Gri la gem de Ter ras, que de vol veu ao País,
à União, mi lhões de hec ta res de ter ras que es ta vam
sen do in va di das por gran des la ti fun diá ri os, por gran -
des fa zen de i ros, prin ci pal men te no Nor te do Bra sil.
Foi re e le i to, um dos mais vo ta dos, pra ti ca men te sem
fa zer cam pa nha. Já aco me ti do pela do en ça, um cân -
cer na be xi ga, foi ao seu Esta do ape nas duas ve zes
du ran te a cam pa nha. Com cer te za, te ria de sem pe-
nha do tão bem quan to o pri me i ro esse se gun do man -
da to, que não che gou a du rar 5 me ses.

Sr. Pre si den te, é com pro fun do pe sar que re gis-
tra mos o fa le ci men to do ami go e De pu ta do Fe de ral
Sér gio Car va lho, que foi em vida um gran de ho mem,
um gran de pai, es po so e fi lho, um gran de ho mem pú -
bli co.

As nos sas mais sin ce ras ho me na gens ao
ex-De pu ta do Fe de ral Sér gio Car va lho.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra, para en ca mi nhar, o Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra, para en ca mi nhar, o Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, não re dun-
da rei, ao re pe tir os ar gu men tos, em bo ra re dun de no
pe sar, do Se na dor Val dir Ra upp, que teve a fe li ci da de
de ter sido co le ga de Con gres so Na ci o nal, nes se bre -
ve es pa ço de tem po, e de ter sido go ver na dor ten do
como di re tor de obras a fi gu ra ín cli ta, ín te gra, cor re ta,
com pe ten te do De pu ta do Sér gio Car va lho.

S. Exª foi Re la tor da pro du ti va Co mis são Par la-
men tar de Inqué ri to que in ves ti gou o la ti fún dio, a gri la-
gem de ter ras. No meu es ta do, por exem plo, os re sul-
ta dos fo ram ab so lu ta men te con sa gra do res. S. Exª foi
in fle xí vel, cor re to, só brio, pro cu ran do o tem po in te i ro
ser vir à ca u sa pú bli ca. O De pu ta do Sér gio Car va lho,
além do mais, era um mi li tan te es pe ci al men te que ri do
no PSDB. Fi gu ra afá vel, cor di al, fir me nas suas po si-
ções, sua pa la vra em pe nha da sig ni fi ca va ne ces sa ri a-
men te pa la vra cum pri da, do es se a quem do es se,
cus tas se o que cus tas se, des se no que des se, acon -
te ces se o que acon te ces se, mas era tam bém o mes -
tre da cor di a li da de, um ho mem de sor ri so fá cil, de
uma ju ven tu de ir ra di an te, de uma ale gria que o fa zia
ir mão de to dos aque les que abri am o seu co ra ção
para a ami za de de Sér gio Car va lho, uma fi gu ra ex tre-
ma men te que ri da.

Sér gio Car va lho, de po is de ter com ba ti do como
com ba teu a gri la gem de ter ras, me re ce de nós to dos
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um la ti fún dio, um rio Ama zo nas de pe sar. S. Exª era
de mi nha re gião, nas ci do no Sul do País, mas, mi li tan-
te da mi nha re gião, cri ou toda uma cons ciên cia de
ama zô ni da. S. Exª era al guém de ge ne ro si da de ca u-
da lo sa, como os rios da mi nha re gião, al guém de pu -
re za d’alma como trans pa ren te é a lua, que a to dos
nos en can ta quan do subs ti tui o sol, e era, por ou tro
lado, for te e ca lo ro so como o pró prio sol quan do ti nha
de de fen der as suas con vic ções.

Via em S. Exª, em Ron dô nia e no Bra sil um fu tu-
ro a per der de vis ta, mas o des ti no quis que sua car re-
i ra e sua vida fos sem in ter rom pi das da ma ne i ra bru tal
com que o fo ram. Por tan to, aqui devo, como Lí der do
PSDB, e, mais do isso, por que a mi nha li de ran ça aca -
ba da qui há pou co, que ro fa lar como ser hu ma no que
co nhe cia Sér gio Car va lho, que ro fa lar como bra si le i ro
que o ad mi ra va, que ro fa lar como tu ca no, por que se
lí der de i xo de ser, tu ca no não de i xa rei de ser ja ma is.
Gos ta ria de re gis trar, por to dos os tí tu los, com ên fa se
no hu ma no, que to dos es ta mos com o co ra ção com -
ple ta men te par ti do, por que per de mos um gran de
ami go, per de mos um gran de com pa nhe i ro, per de mos
um gran de bra si le i ro, per de mos um ser hu ma no do
ní vel mais pro fun do de com pre en são do que é a pró -
pria es sên cia da con di ção hu ma na.

Ron dô nia me re ce os nos sos pê sa mes, o Go ver-
na dor Ivo Cas sol, que é do meu par ti do, o povo do
Esta do, a fa mí lia de Sér gio Car va lho, seus ami gos,
seus cor re li gi o ná ri os mais pró xi mos, os de Ron dô nia,
seus cor re li gi o ná ri os de todo o País e nós aqui do
Con gres so. Hoje, co le ga de Con gres so, es ta va, in fe-
liz men te, afas ta do dele fi si ca men te até pe los tra ba-
lhos do Se na do. Fui seu co le ga de Câ ma ra e pude
per ce ber como era bom con vi ver com al guém – e aqui 
re pi to a pa la vra – tão bom, al guém que de i xa va mar -
cas de fir me za, de hon ra dez, e de bon da de.

Per de mos um gran de de pu ta do, o Con gres so
per deu um gran de con gres sis ta, e a hu ma ni da de per -
deu um ho mem bom, Sér gio Car va lho, que ha ve rá de
es tar no me lhor lu gar, a orar e a ve lar por des ti nos
me lho res e mais jus tos do povo de Ron dô nia, do povo 
da Ama zô nia e do povo bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção os Re que ri men tos nºs 302 e 303, de 2003.

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

Apro va dos.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Mesa

pede per mis são aos Srs. Re que ren tes para se in cor-
po rar à ho me na gem pres ta da.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo
Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 304, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi-
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Sr.
Waly Dias Sa lo mão, fa le ci do hoje no Rio de Ja ne i ro.

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 e ao Mi nis té rio da Cul tu ra.

Sala das Ses sões,  5 de maio de 2003. – Se-
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

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

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Sr. Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Waly
Dias Sa lo mão ocu pa va, no Mi nis té rio da Cul tu ra do
Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va, o car go de Se cre-
tá rio Na ci o nal do Li vro e da Le i tu ra.

Tra ta-se de um dos ma i o res po e tas e ati vis tas
cul tu ra is des ta ge ra ção. Par ce i ro de Gil ber to Gil, de
Ca e ta no Ve lo so e, por úl ti mo, de Jar des Ma ca lé, com -
pôs a mú si ca Va por Ba ra to, imor ta li za da na voz de
Gal Cos ta e re cen te men te adap ta da por Zeca Ba le i ro
sob o tí tu lo Flor da Pele. Waly Sa lo mão de i xa para
esta ge ra ção e para o Bra sil um ex ten so tra ba lho, seja 
na mú si ca po pu lar bra si le i ra seja nas ati vi da des cul -
tu ra is, tan to que foi es co lhi do pelo Mi nis tro Gil ber to
Gil, logo no iní cio do Go ver no Lula, para Se cre tá rio
Na ci o nal do Li vro e da Le i tu ra.

Waly Sa lo mão fa le ceu hoje no Rio de Ja ne i ro e
seu cor po será cre ma do ama nhã, e eu gos ta ria, des ta
Casa, de me as so ci ar a to das as ho me na gens que
lhe es tão sen do pres ta das du ran te seu ve ló rio na ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, ao Mi nis tro Gil ber to Gil, ao
Go ver no Fe de ral, mas, aci ma de tudo, ao povo bra si-
le i ro, que per de um gran de po e ta.

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

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Tam bém que ro me ma ni fes tar a fa vor des te re que ri-
men to, des ta ma ni fes ta ção do Se na do em ho me na-
gem a uma fi gu ra que tem seu lu gar pri vi le gi a do no
qua dro da cul tu ra bra si le i ra, es pe ci al men te da po e sia
vol ta da para o en ten di men to e para o gos to po pu lar,
aque la po e sia de la vra ab so lu ta men te pura, sem a
pre ten são do eli tis mo, mas com a von ta de de em bre-
nhar-se no gos to po pu lar, na voz do povo e na ex pres-
são dos sen ti men tos po pu la res. Wally Sa lo mão era
re al men te um bra si le i ro que, no Rio de Ja ne i ro, há
mu i to gran je a va enor me ad mi ra ção e sim pa tia.

Sr. Pre si den te, não falo aqui ape nas pes so al-
men te, mas em nome do povo do Rio de ja ne i ro, cuja
re pre sen ta ção te nho nes ta Casa, ma ni fes tan do meu
pe sar e mi nha ho me na gem à gran de fi gu ra que de sa-
pa re ceu on tem do po e ta Wally Sa lo mão.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 304, de 2003.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exas

po dem ter cer te za, Se na do res Edu ar do Si que i ra
Cam pos e Ro ber to Sa tur ni no, de que o ho me na ge a-
do terá um lu gar es pe ci al no céu, por que to dos os po -
e tas têm a alma pura.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Sr. Se -
na dor Ro me ro Jucá en ca mi nhou 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. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos nós sa be mos
que o Bra sil não é um país po bre, que o Bra sil é um
país in jus to, o país das gran des de si gual da des so ci a-
is e re gi o na is, um país com uma dis tri bu i ção de ren da
das mais con cen tra das e de si gua is do pla ne ta, um
país de mu i tos con tras tes, de mu i tas di fe ren ças so ci-
a is, de mu i tas dis tor ções acu mu la das ao lon go de
500 anos de his tó ria.

To dos nós te mos pre o cu pa ção so ci al e res pon-
sa bi li da de po lí ti ca. To dos nós pro cu ra mos so lu ções e
sa í das para esse qua dro de imen sas di fi cul da des que 
im pe dem o Bra sil de se trans for mar no ver da de i ro
país do fu tu ro e de con cre ti zar aqui lo que se cos tu ma
di zer de nos so des ti no de gran de na ção, com um

gran de povo tra ba lha dor, mas que ain da não de sen-
vol veu ple na men te to das as suas po ten ci a li da des.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ex pe-
riên cia uni ver sal e nos sa pró pria ex pe riên cia de-
mons tram cla ra men te que uma edu ca ção de qua li da-
de é o prin ci pal, e tal vez mes mo o úni co ins tru men to
de ação ca paz de re ver ter esse qua dro de ex clu são e
de de si gual da des so ci a is.

O abis mo exis ten te en tre bra si le i ros anal fa be tos
e bra si le i ros com cur so su pe ri or é um pro ble ma tão
sé rio e pro fun do que não pode ser re ver ti do em ape -
nas uma ge ra ção, tam pou co uti li zan do mé to dos tra di-
ci o na is.

É ne ces sá rio man ter, com per se ve ran ça, uma
po lí ti ca de lon go pra zo que in cor po re mu dan ças
quan ti ta ti vas e qua li ta ti vas nos pa drões edu ca ci o na is
bra si le i ros, para di mi nu ir o fos so das de si gual da des
so ci a is.

Por tudo isso, de se jo nes te mo men to res sal tar a
im por tân cia da con ti nu i da de dos pro gra mas que o
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção
(FNDE) vem de sen vol ven do ao lon go dos úl ti mos 30
anos.

Hoje, em qual quer mu ni cí pio do Bra sil, por mais
dis tan te que es te ja dos gran des cen tros e das gran -
des ci da des, já exis tem es co las que ofe re cem a to das
as cri an ças as con di ções de com ple tar oito anos de
es tu do, o que já nos dá a es pe ran ça de um fu tu ro me -
lhor para nos sa ju ven tu de.

Isso se deve em gran de par te à po lí ti ca de me -
lho ria dos pa drões da edu ca ção que vem sen do exe -
cu ta da pelo Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da
Edu ca ção (FNDE).

Os pro je tos e pro gra mas exe cu ta dos pelo FNDE 
con tri bu í ram para con so li dar a uni ver sa li za ção do
Ensi no Fun da men tal no Bra sil, dan do ên fa se à ele va-
ção da qua li da de da edu ca ção, por meio de ações
vol ta das para a re du ção das de si gual da des so ci a is e
re gi o na is.

Os prin ci pa is pro je tos e ações do FNDE para o
de sen vol vi men to edu ca ci o nal do Bra sil se des ti nam
prin ci pal men te ao Ensi no Fun da men tal, e to dos com
o ob je ti vo de me lho rar a qua li da de do en si no e os ní -
ve is de apren di za gem, para que to das as cri an ças e
jo vens, de 7 a 14 anos, pos sam con clu ir o Ensi no
Fun da men tal.

Den tre eles, de ve mos des ta car o Pro gra ma Na ci-
o nal de Ali men ta ção Esco lar, o Pro gra ma Na ci o nal do
Li vro Di dá ti co, o Pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco la, o 
Pro gra ma Na ci o nal Bi bli o te ca da Esco la, o Pro gra ma
Na ci o nal de Sa ú de do Esco lar, o Pro gra ma Na ci o nal
de Trans por te da Esco la e o Pro gra ma Su ple ti vo.
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Ou tros pro gra mas edu ca ci o na is tam bém são
con tem pla dos pelo FNDE: Edu ca ção de Jo vens e
Adul tos, Edu ca ção Indí ge na, Edu ca ção Espe ci al,
Ace le ra ção da Apren di za gem, Alfa be ti za ção So li dá-
ria, Cul tu ra Afro-Bra si le i ra, Paz nas Esco las e Edu ca-
ção Pré-Esco lar.

Os re cur sos do FNDE, que são des cen tra li za-
dos, che gam a cada mu ni cí pio e a cada es co la para
apli ca ção lo cal: as es co las exe cu tam os pro gra mas e
as co mu ni da des exer cem o con tro le so ci al, aju dan do
na fis ca li za ção da apli ca ção dos re cur sos, evi tan do
des vi os e des per dí ci os e me lho ran do a re la ção be ne-
fí cio/cus to das des pe sas edu ca ci o na is.

Esse con jun to de pro gra mas, pro je tos e ações
do FNDE tem con tri bu í do de ci si va men te para a so lu-
ção de pro ble mas crô ni cos de nos so sis te ma edu ca-
ci o nal: o ele va do ní vel de re pe tên cia, a eva são es co-
lar, as de si gual da des re gi o na is no âm bi to edu ca ci o-
nal, a for ma ção de fi ci en te dos pro fes so res.

No ano de 2001, o Bra sil re gis trou 54,5 mi lhões
de alu nos ma tri cu la dos na edu ca ção bá si ca, sen do
47,8 mi lhões em es co las pú bli cas.

O foco da ação do FNDE são os 32,2 mi lhões de 
alu nos ma tri cu la dos, em 2001, no Ensi no Fun da men-
tal, em es co las pú bli cas fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci-
pa is.

As cri an ças da fa i xa etá ria de 7 a 14 anos cur -
san do o Ensi no Fun da men tal pas sou de 87,5%, em
1994, para apro xi ma da men te 96% atu al men te, com -
pro van do a efi ciên cia das po lí ti cas ado ta das pelo
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção.

Mais de 35 mi lhões de alu nos re ce bem a me-
ren da es co lar nos 200 dias do ano le ti vo; 708 mi lhões
de li vros di dá ti cos fo ram en tre gues nas es co las, de
1995 a 2002; 130 mil es co las fo ram aten di das pelo
pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco la; 225 mil es co las
fo ram be ne fi ci a das pelo pro gra ma Bi bli o te ca na
Esco la; mais de 19 mi lhões de alu nos fo ram be ne fi ci-
a dos pelo pro gra ma Sa ú de do Esco lar; mais de 5 mil
mu ni cí pi os re ce be ram re cur sos para o pro gra ma
Trans por te do Esco lar, para ci tar ape nas al guns pro -
gra mas re le van tes.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te re -
gis tro que faço da im por tân cia do Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to da Edu ca ção, para a me lho ria da
qua li da de da edu ca ção no Bra sil, gos ta ria de res sal-
tar a ne ces si da de de man ter a con ti nu i da de des ses
pro gra mas, pois a edu ca ção está li ga da in du bi ta vel-
men te ao de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co.

So men te as sim, con se gui re mos uni ver sa li zar a
edu ca ção no Bra sil e ele var seus pa drões de qua li da-
de e efi ciên cia.

Mu i to obri ga do.

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

ORDEM DO DIA

 – 1 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 53, de 1999 (nº 3.883/97, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a atu a ção de ad vo ga do du -
ran te de po i men to pe ran te Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 165, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Amir Lan do.

 – 2 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 91, de 2001 (nº 755/95, na Casa de ori -
gem), que in clui fer ro vi as na re la ção des cri ti va do Pla -
no Na ci o nal de Vi a ção, ten do

Pa re cer sob nº 163, de 2003, da Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CI,
de re da ção, que apre sen ta.

 – 3 – 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos dos Re -
cur sos nºs 10 e 11, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 52, de 2002, de au to ria do Se na dor Ade mir
Andra de, que mo di fi ca a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro
de 1990, es ta be le cen do cri té ri os para a dis tri bu i ção
dos re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 534, de 2002, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Anto nio Car los Jú ni or.

 – 4 – 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 110, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

Re cur so nº 13, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 110, de 2002, de au to ria do Se na dor Luiz
Otá vio, que acres cen ta alí nea ao in ci so I do art. 23 da
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Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, que dis põe so -
bre o Ser vi ço de TV a Cabo, para in clu ir ca nal re ser-
va do ao Co man do do Exér ci to Bra si le i ro, ten do

Pa re cer sob nº 818, de 2002, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to, fa vo rá-
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo),
que ofe re ce, com vo tos con trá ri os dos Se na do res
José Jor ge e Antô nio Car los Jú ni or, e de cla ra ções de
vo tos do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra e da Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

 – 5 – 

REQUERIMENTO Nº 112, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
112, de 2003, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da es cla-
re ci men to so bre in dí cio de va za men to de in for ma ção
pri vi le gi a da de um cam po gi gan te de pe tró leo na ba -
cia de Ser gi pe fe i ta pela Agên cia Na ci o nal do Pe tró-
leo – ANP, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 316, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Tião Vi a na.

 – 6 – 

REQUERIMENTO Nº 204, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
204, de 2003, do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci tan do
in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da so bre
o es tá gio e a re la ção dos cre do res nos pro ces sos de
li qui da ção ex tra ju di ci al das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
que re la ci o na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 315, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 30 
mi nu tos.)
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Ata da 49ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 6 de maio de 2003 

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos e Efra im Mo ra is

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

Ael ton Fre i tas – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca-
dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga-
lhães – Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo te lho – Cé sar
Bor ges – Del ci dio Ama ral – De mos te nes Tor res –
Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do Aze re do
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de
– Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ger son Ca ma ta –
Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta – He lo í sa He le na –
He rá cli to For tes – Ide li Sal vat ti – Iris de Ara u jo – Jef -
fer son Pe res – João Alber to Sou za – João Ba tis ta
Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Jor ge – José Ma ra nhão – José Sar ney – Ju vên cio da 
Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú -
cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mão San ta – Mar ce lo Cri -
vel la – Mar co Ma ci el – Mo za ril do Ca val can ti – Ney
Su as su na – Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia
Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe -
dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re -
nan Ca lhe i ros – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou-
ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Sér gio Ca bral
– Sér gio Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Serys Slhes sa-
ren ko – Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti – Te o tô nio
Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val dir Ra upp – Val mir
Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 76 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, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PA RE CE RES

PARECER Nº 338, DE 2003

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 79, de 2001 ( nº 2.448/2000, na
ori gem), que al te ra a re da ção do art. 359
da Lei nº4.737, de 15 de ju lho de 1965 –
Có di go Ele i to ral.

Re la tor:Se na dor Cé sar Bor ges

I – Re la tó rio

O pro je to de lei sob aná li se, de au to ria do no bre
De pu ta do Gus ta vo Fru et, tem por ob je ti vo al te rar o
art. 359 do Có di go Ele i to ral, para ins ti tu ir a obri ga to ri-
e da de do de po i men to pes so al no pro ces so pe nal ele -
i to ral. Assim, bus ca de ter mi nar que, re ce bi da a de-
nún cia, o Juiz de sig na rá dia e hora para o de po i men to
pes so al do acu sa do, or de nan do a ci ta ção des te e a
no ti fi ca ção do Mi nis té rio Pú bli co.

Pela re da ção atu al, o in fra tor terá o pra zo de dez 
dias para con tes tar a de nún cia, po den do jun tar do cu-
men tos que ili dam a acu sa ção e ar ro lar as tes te mu-
nhas que ti ver.

Na sua jus ti fi ca ção, o no bre au tor da me di da cita 
as mu dan ças ha vi das na Cons ti tu i ção de 1988 em
ma té ria pro ces su al, que vi e ram a ga ran tir, de for ma
ple na, a am pla de fe sa do acu sa do, por meio do seu
art. 5º, in ci so LV.

Em se gui da, lem bra que o pro ces so pe nal
ele i to ral tem ca rac te rís ti cas pró pri as em re la ção
ao pro ces so pe nal co mum, de ven do ser o Có di go
de Pro ces so Pe nal apli ca do ao ele i to ral ape nas
como lei sub si diá ria ou su ple ti va. Trans cre ve os ar-
ti gos do Có di go Ele i to ral e do CPP ati nen tes à
ques tão, res sal tan do que o pri me i ro não con tem-
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pla a exi gên cia do in ter ro ga tó rio do réu, como o faz 
o se gun do.

Entre tan to, a nor ma con sa gra da no art. 364 do
Có di go Ele i to ral, re la ti va à apli ca ção sub si diá ria da
le gis la ção, vem em re for ço a prin cí pi os cons ti tu ci o na-
is que de vem ser re cep ci o na dos pela le gis la ção in fra-
cons ti tu ci o nal. Re cor da, ain da, que a nor ma con ti da
no art. 359, ob je to de mo di fi ca ção, é an te ri or à nova
Car ta.

Con clui, en tão, que o pre sen te pro je to tem por
es co po adap tar o di plo ma le gal às no vas dis po si ções
cons ti tu ci o na is, que ga ran tem o de vi do pro ces so le-
gal, a am pla de fe sa, o con tra di tó rio e a au to de fe sa no
pro ces so cri me.

II – Aná li se

A ini ci a ti va é ple na de mé ri tos, pois visa a apri -
mo rar a nos sa le gis la ção ele i to ral, na me di da em
que bus ca afi ná-la com as nor mas con ti das na
Cons ti tu i ção Fe de ral re fe ren tes aos di re i tos fun da-
men ta is.

A Lei Ma i or, no in ci so LV do seu art. 5º de ter mi-
na que aos li ti gan tes, em pro ces so ju di ci al ou ad mi-
nis tra ti vo, e aos acu sa dos em ge ral são as se gu ra dos
o con tra di tó rio e am pla de fe sa, com os me i os e re cur-
sos a ela ine ren tes.

O pro je to sob co men to ten ci o na, jus ta men te,
cor ri gir la cu na exis ten te no Có di go Ele i to ral, que não
pre vê a obri ga to ri e da de do de po i men to pes so al do
acu sa do, o qual ser ve não só como pro va de de fe sa,
mas tam bém como ele men to de con vic ção para o
juiz.

Com tal al te ra ção, a nor ma fun da men tal fica
res guar da da por um es ta tu to in fra cons ti tu ci o nal dos
mais im por tan tes da nos sa le gis la ção ele i to ral.

Re co nhe cen do, em pa re lha com o au tor da pro -
po si ção, que a nor ma con ti da no art. 359 do Có di go
vi o la di re i to fun da men tal, e que a não re a li za ção do
in ter ro ga tó rio do réu, an te ri or à con tes ta ção, ca rac te-
ri za des cum pri men to de pres su pos to de va li da de do
pro ces so, vis lum bra mos, de fato, a ne ces si da de de
aper fe i ço a men to de tal dis po si ti vo, e lem bra mos ain -
da, para jus ti fi car nos so aco lhi men to ao pre sen te pro -
je to, o en si na men to de PONTES DE MIRANDA, se -
gun do o qual di re i tos fun da men ta is va lem pe ran te o
Esta do, e não pelo aci den te da re gra cons ti tu ci o nal. O 
in sig ne mes tre, des sa for ma, pon ti fi ca que di re i tos
des sa na tu re za de vem ser res pe i ta dos ain da que a
Lei Ma i or, por ven tu ra, não os es ta tu ís se de for ma ex -
pres sa.

III – Voto

Opi na mos, pois, pela apro va ção do pre sen te
pro je to.

Sala da Co mis são, 23 de abril de 2003. – Edi -
son Lo bão, Pre si den te – Cé sar Bor ges, Re la tor –
Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer ca dan te – Tião
Vi a na – Antô nio Car los Va la da res – Mar ce lo Cri -
vel la – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Mes qui ta Jú ni-
or – João Ca pi be ri be –  Ga ri bal di Alves Fi lho  – De -
mós te nes Tor res – Ro dolp ho Tou ri nho – Tas so Je -
re is sa ti.

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

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Ro ber to Re quião

I – Re la tó rio

O pro je to de lei sob aná li se, de au to ria do no bre
De pu ta do Gus ta vo Fru et, tem por ob je ti vo al te rar o
art. 359 do Có di go Ele i to ral, para ins ti tu ir a obri ga to ri-
e da de do de po i men to pes so al no pro ces so pe nal ele -
i to ral. Assim, bus ca de ter mi nar que, re ce bi da a de-
nún cia, o Juiz de sig na rá dia e hora para o de po i men to
pes so al do acu sa do, or de nan do a ci ta ção des te e a
no ti fi ca ção do Mi nis té rio Pú bli co.

Pela re da ção atu al, o in fra tor terá o pra zo de dez 
dias para con tes tar a de nún cia, po den do jun tar do cu-
men tos que ili dam a acu sa ção e ar ro lar as tes te mu-
nhas que ti ver.

Na sua jus ti fi ca ção, o no bre au tor da me di da cita 
as mu dan ças ha vi das na Cons ti tu i ção de 1988 em
ma té ria pro ces su al, que vi e ram a ga ran tir, de for ma
ple na, a am pla de fe sa do acu sa do, por meio do seu
art. 5º, in ci so LV.

Em se gui da, lem bra que o pro ces so pe nal ele i-
to ral tem ca rac te rís ti cas pró pri as em re la ção ao pro -
ces so pe nal co mum, de ven do ser o Có di go de Pro-
ces so Pe nal apli ca do ao ele i to ral ape nas como lei
sub si diá ria ou su ple ti va. Trans cre ve os ar ti gos do Có -
di go Ele i to ral e do CPP ati nen tes à ques tão, res sal-
tan do que o pri me i ro não con tem pla a exi gên cia do in -
ter ro ga tó rio do réu, como o faz o se gun do.

Entre tan to, a nor ma con sa gra da no art. 364 do
Có di go Ele i to ral, re la ti va à apli ca ção sub si diá ria da
le gis la ção, vem em re for ço a prin cí pi os cons ti tu ci o na-
is que de vem ser re cep ci o na dos pela le gis la ção in fra-
cons ti tu ci o nal. Re cor da, ain da, que a nor ma con ti da
no art. 359, ob je to de mo di fi ca ção, é an te ri or à nova
Car ta.
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Con clui, en tão, que o pre sen te pro je to tem por
es co po adap tar o di plo ma le gal às no vas dis po si ções
cons ti tu ci o na is, que ga ran tem o de vi do pro ces so le-
gal, a am pla de fe sa, o con tra di tó rio e a au to de fe sa no
pro ces so cri me.

II – Voto

A ini ci a ti va é ple na de mé ri tos, pois visa a apri -
mo rar a nos sa le gis la ção ele i to ral na me di da em que
bus ca afi ná-la com as nor mas con ti das na Cons ti tu i-
ção Fe de ral re fe ren tes aos di re i tos fun da men ta is.

A Lei Ma i or, no in ci so IV do seu art. 5º, de ter mi-
na que aos li ti gan tes, em pro ces so ju di ci al ou ad mi-
nis tra ti vo, e aos acu sa dos em ge ral são as se gu ra dos
o con tra di tó rio e am pla de fe sa, com os me i os e re cur-
sos a ela ine ren tes.

O pro je to sob co men to ten ci o na, jus ta men te,
cor ri gir la cu na exis ten te no Có di go Ele i to ral, que não
pre vê a obri ga to ri e da de do de po i men to pes so al do
acu sa do, o qual ser ve não só como pro va de de fe sa,
mas tam bém como ele men to de con vic ção para o
juiz.

Com tal al te ra ção, a nor ma fun da men tal fica
res guar da da por um es ta tu to in fra cons ti tu ci o nal dos
mais im por tan tes da nos sa le gis la ção ele i to ral.

Re co nhe cen do, em pa re lha com o au tor da pro -
po si ção, que a nor ma con ti da no art. 359 do Có di go
vi o la di re i to fun da men tal, e que a não re a li za ção do
in ter ro ga tó rio do réu, an te ri or à con tes ta ção, ca rac te-
ri za des cum pri men to de pres su pos to de va li da de do
pro ces so, vis lum bra mos, de fato, a ne ces si da de de
aper fe i ço a men to de tal dis po si ti vo, e lem bra mos ain -
da, para jus ti fi car nos so aco lhi men to ao pre sen te pro -
je to, o en si na men to de Pon tes de Mi ran da, se gun do o 
qual di re i tos fun da men ta is va lem pe ran te o Esta do, e
não pelo aci den te da re gra cons ti tu ci o nal. O in sig ne
mes tre, des sa for ma, pon ti fi ca que di re i tos des sa na -
tu re za de vem ser res pe i ta dos ain da que a Lei Ma i or,
por ven tu ra, não os es ta tu ís se de for ma ex pres sa.

Opi na mos, pois, pela apro va ção do pre sen te
pro je to.

Sala das Co mis sões, – Ro ber to Re quião, Re la-
tor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RATI VA DO BRA SIL – 1988

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

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

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

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

LV – aos li ti gan tes, em pro ces so ju di ci al ou ad -
mi nis tra ti vo, e aos acu sa dos em ge ral são as se gu ra-
dos o con tra di tó rio e am pla de fe sa, com os me i os e
re cur sos a ela ine ren tes;
....................................................................................

PARECER Nº 339, de 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 25, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Fran cis co Escór cio, que acres cen ta
art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as, para pror ro gar o
man da to dos atu a is pre fe i tos, vice-pre fe i-
tos e ve re a do res, de modo a pos si bi li tar,
a par tir de 2006, ele i ções ge ra is e co in ci-
dên cia de man da tos em to dos os ní ve is.

Re la tor: Se na dor Alo i zio Mer ca dan te

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são a pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção que ob je ti va pror ro gar os
man da tos dos Pre fe i tos, Vice-Pre fe i tos e Ve re a do res
ele i tos em 2000 até o ano de 2006. Por tan to, os man -
da tos des sas au to ri da des se ri am acres ci dos de dois
anos.

Des se modo, pre ten dem os sig na tá ri os da pro -
pos ta es ta be le cer a co in ci dên cia dos ple i tos ele i to ra is
em to dos os ní ve is da Fe de ra ção, que pas sa ri am a
ser re a li za dos so men te a cada pe río do de qua tro
anos.

O art. 2º es ta be le ce que a Emen da en tra rá em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art. 365,
ca put, do Re gi men to Inter no, emi tir, com ex clu si vi da de,
pa re cer so bre pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção.
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A pro pos ta em exa me, ain da que aten da às exi -
gên ci as pre vis tas no art. 60, I, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, pois está subs cri ta por um ter ço dos mem bros
des ta Casa (vin te e sete), e nos §  1º e 5º do re tro ci ta-
do ar ti go, que pro í bem emen da à Cons ti tu i ção na vi -
gên cia de in ter ven ção fe de ral, es ta do de de fe sa ou de 
es ta do de sí tio ou re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da
na atu al ses são le gis la ti va, não pode ser ad mi ti da
por que a pror ro ga ção do man da to de Pre fe i tos,
Vice-Pre fe i tos e Ve re a do res ten de a abo lir o voto di re-
to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co, con tra ri an do o dis -
pos to no in ci so II, do § 4º do re fe ri do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral que es ta be le ce:

Art. 60....................................................
..............................................................
§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a

pro pos ta de emen da ten den te a abo lir:
..............................................................
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e

pe rió di co;

Efe ti va men te, o acrés ci mo de dois anos ao
man da to dos be ne fi ciá ri os da pro pos ta, que são os
agen tes pú bli cos ele i tos em 2000, cons ti tu i ria um
man da to ad qui ri do sem que es sas au to ri da des te-
nham se sub me ti do ao pro ces so ele i to ral, con for me
exi ge a Car ta Ma i or em seu art. 1º pa rá gra fo úni co:

Art. 1º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. Todo o po der ema na

do povo, que o exer ce por meio de re pre-
sen tan tes ele i tos ou di re ta men te, nos ter-
mos des ta Cons ti tu i ção.

Ade ma is, esta Co mis são já teve opor tu ni da de
de opi nar a res pe i to de pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção de se me lhan te teor. Tra ta-se da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 34, de 1995,
que dis põe so bre a du ra ção dos man da tos dos Pre -
fe i tos e Ve re a do res a se rem ele i tos nas ele i ções de
1996, ten do tam bém como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Car los Pa tro ci nio. A ma té ria re ce beu o Pa re-
cer nº 168 – CCJ, cujo re la tor foi o Se na dor José Fo -
ga ça que opi nou pela sua re je i ção, quan to ao mé ri-
to. A pro po si ção foi ar qui va da nos ter mos do art. 254 
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, em 2 de
maio de 1997.

Não obs tan te, apro ve i to a opor tu ni da de para
apon tar al gu mas das des van ta gens da co in ci dên cia
ge ral das ele i ções:

a) mis tu ra te mas na ci o na is e lo ca is em 
uma úni ca ele i ção; as ele i ções na ci o na is ca -
rac te ri zam-se pelo de ba te ide o ló gi co, tais
como: po lí ti ca ma cro-eco nô mi ca, in ter ven-
ção do Esta do na eco no mia, na ci o na lis mo,
so be ra nia, in te gra ção a blo cos eco nô mi cos
e ou tros te mas ge ra is; já a agen da das ele i-
ções re gi o na is é vol ta da para a dis cus são e
o aten di men to ime di a to das re i vin di ca ções
co mu ni tá ri as lo ca is;

b) cria ma i or di fi cul da de para o ele i tor
vo tar, di an te da com ple xi da de do ple i to – es -
co lha de sete no mes, em vez de cin co;

c) tor na mais dis pen di o sas as cam-
pa nhas ele i to ra is, o que fa vo re ce os can -
di da tos que con tam com for te apo io fi nan-
ce i ro ou de te nham a má qui na ad mi nis tra-
ti va.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi no pela re je i ção e ar qui-
va men to de fi ni ti vo da Pro pos ta de Emen da à Cons ti-
tu i ção nº 25, de 2002, ten do em vis ta fe rir o prin cí pio
pé treo do voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co.

Sala da Co mis são, 23 de abril de 2003. – Edi -
son Lo bão, Pre si den te – Alo í zio Mer ca dan te,  Re la-
tor – Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer ca dan te –
Tião Vi a na – Antô nio Car los Va la da res – Pa pa léo
Paes – João Ca pi be ri be – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Pe dro Si mon
– De mós te nes Tor res – Re nil do Sant na – Ro dolp ho
tou ri nho – Tas so Je re is sa ti  – Jef fer son Pe res  – 
João Ba tis ta Mot ta – Mo za ril do Ca val can ti.

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

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Ro ber to Re quião

I – Re la tó rio

Vem a exa me a pro po si ção iden ti fi ca da aci ma,
que acres cen ta ar ti go 84 ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as a fim de pos si bi li tar a co -
in ci dên cia ge ral de man da tos e ele i ções ge ra is, para
to dos os ní ve is, por meio da pror ro ga ção, até o ano de 
2006, dos man da tos de Pre fe i tos, Vice-Pre fe i tos e Ve -
re a do res ele i tos em 2000.
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Na jus ti fi ca ção, é sus ten ta do que a atu al al ter-
nân cia, a cada dois anos, dos ple i tos para Pre fe i tos,
Vice-Pre fe i tos e Ve re a do res com as ele i ções para
Pre si den te, Vice-Pre si den te, Se na do res, De pu ta dos
Fe de ra is, Go ver na do res e De pu ta dos Dis tri ta is gera
um imo bi lis mo da má qui na es ta tal e im põe aos can di-
da tos a re com po si ção de ali an ças e de apo i os po lí ti-
cos, em de tri men to da con ti nu i da de das po lí ti cas pú -
bli cas.

É o re la tó rio.

II – Voto

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 25, de
2002, é ino por tu na e in de vi da, pois vai em de sen con-
tro às ex pec ta ti vas do ele i tor quan to a um sis te ma
ele i to ral es tá vel e con fiá vel.

A pror ro ga ção de man da tos em cur so agri de a
le gi ti mi da de de po si ta da nos can di da tos em 2000. Os
ple i tos ele i to ra is de vem obe de cer ori gi na ri a men te a
su pre ma cia da von ta de po pu lar, não po den do, ter mi-
nan te men te, aten der a mu dan ças ins pi ra das em mo -
men tos po lí ti cos.

Con cluo, por tan to, pela re je i ção da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 25, de 2002.

Sala da Co mis são, Ro ber to Re quião, Re la tor.

PARECER Nº 340, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 24, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Chi co Sar to ri, que dá nova re da ção
ao art. 54 do Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as.

Re la tor: Se na dor Alo í zio Mer ca dan te

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 24, de
2002, de au to ria do Se na dor Chi co Sar to ri e ou tros,
mo di fi ca a re da ção do art. 54 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, de for ma a con ce der
abo no anu al aos se rin gue i ros re cru ta dos para tra ba-
lhar em se rin ga is da re gião ama zô ni ca, du ran te a Se -
gun da Gu er ra Mun di al, e que com pro vem ser ca ren-
tes. Tal abo no equi va le ao va lor da pen são vi ta lí cia re -
ce bi da por tais tra ba lha do res no mês de de zem bro de 
cada ano.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das à pro po si ção.

II – Aná li se

Os tra ba lha do res en vol vi dos no es for ço de
guer ra, co nhe ci dos como “sol da dos da bor ra cha”,
têm di re i to a re ce ber, quan do ca ren tes, pen são men -
sal vi ta lí cia no va lor de dois sa lá ri os mí ni mos. Tal be -
ne fí cio é es ten di do a seus de pen den tes tam bém ca -
ren tes. Não têm, to da via, di re i to ao abo no anu al, es -
pé cie de 130 sa lá rio dos tra ba lha do res que re ce bem
be ne fí ci os.

Em con tra po si ção, to dos os be ne fi ciá ri os da
pre vi dên cia so ci al, do re gi me pre vi den ciá rio do se tor
pú bli co e de qual quer ou tro re gi me es pe ci al de pre vi-
dên cia re ce bem o abo no anu al.

Assim, a pro pos ta de con ce der o abo no anu al
aos “sol da dos da bor ra cha”, tra ba lha do res como os
de ma is, re pre sen ta iso no mia jus ta en tre es tes e os
de ma is tra ba lha do res bra si le i ros.

Nes se con tex to, con clui-se que a pro pos ta é
per ti nen te e me ri tó ria, de ven do ser por nós apo i a-
da.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções apre sen ta das, so -
mos pela apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 24, de 2002, de au to ria do Se na dor Chi co
Sar to ri e ou tros.

Sala da Co mis são, 23 de abril de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Alo i zio Mer ca dan te, Re -
la tor – Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer ca dan te
– Tião Vi a na – Antô nio Car los Va la da res – Pa pa-
léo Paes – João Ca pi be ri be – Ju vên cio da Fon -
se ca – Pe dro Si mon – Cé sar Bor ges – Re nil do
San ta na – Tas so Je re is sa ti  – Mo za ril do Ca val-
can ti.

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

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 24, de
2002, de au to ria do Se na dor Chi co Sar to ri e ou tros,
mo di fi ca a re da ção do art. 54 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, de for ma a con ce der
abo no anu al aos se rin gue i ros re cru ta dos para tra ba-
lhar em se rin ga is da re gião ama zô ni ca, du ran te a Se -
gun da Gu er ra Mun di al, e que com pro vem ser ca ren-
tes. Tal abo no equi va le ao va lor da pen são vi ta lí cia re -
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ce bi da por tais tra ba lha do res no mês de de zem bro de 
cada ano.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das à pro po si ção.

II – Aná li se

Os tra ba lha do res en vol vi dos no es for ço de
guer ra, co nhe ci dos como “sol da dos da bor ra cha”,
têm di re i to a re ce ber, quan do ca ren tes, pen são men -
sal vi ta lí cia no va lor de dois sa lá ri os mí ni mos. Tal be -
ne fí cio é es ten di do a seus de pen den tes tam bém ca -
ren tes. Não têm, to da via, di re i to ao abo no anu al, es -
pé cie de 13º sa lá rio dos tra ba lha do res que re ce bem
be ne fí ci os.

Em con tra po si ção, to dos os be ne fi ciá ri os da
pre vi dên cia so ci al, do re gi me pre vi den ciá rio do se tor
pú bli co e de qual quer ou tro re gi me es pe ci al de pre vi-
dên cia re ce bem o abo no anu al.

Assim, a pro pos ta de con ce der o abo no anu al
aos “sol da dos da bor ra cha”, tra ba lha do res como os
de ma is, re pre sen ta iso no mia jus ta en tre es tes e os
de ma is tra ba lha do res bra si le i ros.

Nes se con tex to, con clui-se que a pro pos ta é
per ti nen te e me ri tó ria, de ven do ser por nós apo i a da.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções apre sen ta das, so -
mos pela apro va ção to tal da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 24, de 2002, de au to ria do Se na dor
Chi co Sar to ri e ou tros.

Sala da Co mis são,  28 de no vem bro de 2002. –
Jose Edu ar do Du tra, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 54. Os se rin gue i ros re cru ta dos nos ter mos

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

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

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

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

PARECER Nº 341, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to nº
188, de 2003, do Álva ro Dias e ou tros se -
na do res, que re que rem, com am pa ro no
ar ti go 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com os ar ti gos 216, I, e 217,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
seja so li ci ta da ao Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da a re mes sa do Re la tó rio Fi nal do
Ban co Cen tral do Bra sil, so bre as ca u sas
que le va ram ao sa ne a men to fi nan ce i ro,
in ter ven ção e con se qüen te pri va ti za ção
do Ban co do Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges

I – Re la tó rio

Em exa me na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, o Re que ri men to nº 188, de 2003 (Re -
que ri men to s/nº de 2003 – Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le), subs cri to pelo Se na dor Álva ro Dias e ou -
tros se na do res e apro va do na que la Co mis são em 26
de mar ço de 2003.

Os au to res da pro po si ção re que rem, com am -
pa ro no art 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi-
na do com os arts. 216, I e 217, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, seja so li ci ta da ao Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, a re mes sa do Re la tó rio Fi nal do
Ban co Cen tral do Bra sil, so bre as ca u sas que le va ram
ao sa ne a men to fi nan ce i ro, in ter ven ção e con se qüen-
te pri va ti za ção do Ban co do Esta do do Pa ra ná.

Con for me des pa cho da Mesa, em lº de abril de
2003, esta CCJ dis põe do pra zo de duas ses sões or -
di ná ri as para emi tir o seu pa re cer.

II – Aná li se

O Re que ri men to em exa me é di ri gi do ao Mi nis-
tro de Esta do da Fa zen da e, as sim, está em con for mi-
da de com o dis pos to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se ção
III e res pec ti vas sub se ções, es ta be le ce cri té ri os para
a ad mis si bi li da de dos re que ri men tos. Apli ca-se ao
caso, em pri me i ro lu gar, o dis pos to no art. 217 que
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equi pa ra o re que ri men to de re mes sa de do cu men tos
ao re que ri men to de in for ma ções.

A ad mis si bi li da de do re que ri men to de in for ma-
ções está dis ci pli na da no se guin te dis po si ti vo do re gi-
men to:

Art. 216. Os re que ri men tos de in for ma-
ções es tão su je i tos às se guin tes nor mas:

I – se rão ad mis sí ve is para 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 ou ati nen te a sua
com pe tên cia fis ca li za do ra;

II – não po de rão con ter pe di do de pro-
vi dên cia, con sul ta, su ges tão, con se lho ou
in ter ro ga ção so bre pro pó si to da au to ri da de
a quem se di ri ja.

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

Sub me tem-se à de ci são da Mesa des ta Casa
os re que ri men tos, den tre ou tros, que so li ci tam in for-
ma ções a mi nis tro de es ta do, con for me dis põe o art. 
215, I, a, do Re gi men to Inter no.

A Mesa Di re to ra, no exer cí cio de suas com pe-
tên ci as e a pro pó si to dos re que ri men tos de in for ma-
ções, edi tou o Ato nº 1, de 2001. O art. 8º do nor ma ti-
vo es ta be le ce:

Art. 8º Qu an do abran ger in for ma ção si -
gi lo sa re fe ren te a ope ra ções ati vi da des e
pas si vas e ser vi ços pres ta dos pe las ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras de que tra ta o art. 1º da Lei 
Com ple men tar nº 105, de ja ne i ro de 2001, o 
re que ri men to de ve rá ser fun da men ta do, es -
cla re cen do o vín cu lo en tre a in for ma ção so -
li ci ta da e a ma té ria sob apre ci a ção pelo Se -
na do Fe de ral ou ati nen te à com pe tên cia fis -
ca li za do ra da Casa.

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

De acor do com os arts. 9º e 10 do ci ta do Ato, o 
re que ri men to será des pa cha do à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para apre sen tar o 
seu pa re cer quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di-
ci da de, mé ri to e per ti nên cia dos fun da men tos da 
so li ci ta ção, no pra zo má xi mo de duas re u niões or -
di ná ri as da Co mis são. O pa re cer será pu bli ca do e
in clu í do na Ordem do Dia para de li be ra ção pelo Ple -
ná rio do Se na do Fe de ral, por ma i o ria dos vo tos,
pre sen te a ma i o ria ab so lu ta dos Se na do res.

A Lei Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de
2001, ao dis por so bre o si gi lo das ope ra ções de ins ti-
tu i ções e ou tras pro vi dên ci as, ca rac te ri zou, como não 

vi o la ção do de ver de si gi lo, a pres ta ção de in for ma-
ções pelo Ban co Cen tral, den tre ou tras hi pó te ses,
nos ter mos e con di ções es ta be le ci dos no seu art. 4º,
in ver bis:

Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil e a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, nas áre as
de suas atri bu i ções, e as ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras for ne ce rão ao Po der Le gis la ti vo Fe-
de ral as in for ma ções e os do cu men tos si gi-
lo sos que, fun da men ta da men te, se fi ze rem
ne ces sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti-
vas com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is.

..............................................................
§ 2º As so li ci ta ções de que tra ta este

ar ti go de ve rão ser pre vi a men te apro va das
pelo Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, do 
Se na do Fe de ral, ou do ple ná rio de suas res -
pec ti vas co mis sões par la men ta res de in qué-
ri to.

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

À Co mis são de Con tro le e Fis ca li za ção do Se -
na do Fe de ral com pe te, en tre ou tras ma té ri as e ati vi-
da des, “so li ci tar, por es cri to, in for ma ções à ad mi nis-
tra ção di re ta e in di re ta, bem como re qui si tar do cu-
men tos pú bli cos ne ces sá ri os à elu ci da ção do ato
ob je to de fis ca 1i za ção”, as sim como “pro mo ver a in -
te ra ção do Se na do Fe de ral com os ór gãos do Po der
Exe cu ti vo que, pela na tu re za de suas ati vi da des,
pos sam dis por ou ge rar da dos de que ne ces si ta
para o exer cí cio de fis ca li za ção e con tro le”, con for-
me in ci sos III e VIII do art. 102-A do Re gi men to
Inter no des ta Casa.

Con si de ra das sa tis fe i tas as exi gên ci as cons ti tu-
ci o na is e le ga is, in clu si ve as re gi men ta is pre li mi na res
para a ad mis si bi li da de, exa mi ne mos o mé ri to da pro -
po si ção.

O re que ri men to em apre ço so li ci ta a re mes sa
do Re la tó rio Fi nal do Ban co Cen tral do Bra sil, so bre
as ca u sas que le va ram ao sa ne a men to fi nan ce i ro, in -
ter ven ção e con se qüen te pri va ti za ção do Ban co do
Esta do do Pa ra ná. Cla ro está que o ob je to da so li ci ta-
ção, ne ces sá rio ao cum pri men to Ia fun ção fis ca li za-
do ra de ato es pe cí fi co do Po der Exe cu ti vo pelo Sena
o Fe de ral, pode en vol ver as sun tos si gi lo sos na área
de atu a ção do Ban co Cen tral, na me di da em que o
Re la tó rio so li ci ta do se gu ra men te tra ta rá de ope ra-
ções ati vas e pas si vas da ci ta da ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

Tra ta-se, sem dú vi da, de do cu men to re le van te
para o de sem pe nho das atri bu i ções da Co mis são de
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Fis ca li za ção e Con tro le des ta Casa. Assim, pela na tu-
re za do seu con te ú do, o ins tru men to le gis la ti vo ade -
qua do é o re que ri men to de in for ma ções ao Mi nis tro
de Esta do, ao qual o ór gão que pro du ziu o Re la tó rio
se su bor di na.

De pre en de-se des ta aná li se que a pro po si ção,
além do mé ri to pró prio e da per ti nên cia dos seus fun -
da men tos face à com pe tên cia da Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le des ta Casa, sa tis faz ple na men te
os as pec tos de cons ti tu ci o na li da de e de ju ri di ci da de.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so pa re cer
pela apro va ção do Re que ri men to nº 188, de 2003.

Sala da Co mis são, 27 de abril de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Cé sar Bor ges, Re la tor, –
Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer ca dan te – Pa pa-
léo Paes –   João Ca pi be ri be – Ga ri bal di Alves Fi -
lho – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Pe dro
Si mon – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res –
Jor ge Bor nha u sen – Re nil do Sant na – Jor ge Bor -
nha u sen – Jef fer son Pe res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

de Re vi são nº 2, de 7-6-94:
“Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do

Fe de ral, ou qual quer de suas Co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca para pres ta rem, pes so al men te, in for ma-
ções so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im por-
tan do cri me de res pon sa bi li da de a au sên cia sem jus -
ti fi ca ção ade qua da.”

....................................................................................
 (*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

de Re vi são nº 2, de 7-6-94:
“§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do

Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri-
tos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do ou a qual -
quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im -
por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não-aten di men to, no pra zo de trin ta dias, bem como 
a pres ta ção de in for ma ções fal sas.”

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 105,
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre o si gi lo das ope ra ções
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 1º As ins ti tu i ções fi nan ce i ras con ser va rão
si gi lo em suas ope ra ções ati vas e pas si vas e ser vi ços
pres ta dos.

§ 1º São con si de ra das ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
para os efe i tos des ta lei com ple men tar:

I – os ban cos de qual quer es pé cie;
II – dis tri bu i do ras de va lo res mo bi liá ri os;
III – cor re to ras de câm bio e de va lo res mo bi liá-

ri os;
IV – so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e in -

ves ti men tos;
V – so ci e da des de cré di to imo bi liá rio;
VI – ad mi nis tra do ras de car tões de cré di to;
VII – so ci e da des de ar ren da men to mer can til;
VIII – ad mi nis tra do ras de mer ca do de bal cão or -

ga ni za do;
IX – co o pe ra ti vas de cré di to;
X – as so ci a ções de pou pan ça e em prés ti mo;
XI – bol sas de va lo res e de mer ca do ri as e fu tu-

ros;
XII – en ti da des de li qui da ção e com pen sa ção;
XIII – ou tras so ci e da des que, em ra zão da na tu-

re za de suas ope ra ções, as sim ve nham a ser con si-
de ra das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

§ 2º As em pre sas de fo men to co mer ci al ou fac -
to ring, para os efe i tos des ta lei com ple men tar, obe de-
ce rão às nor mas apli cá ve is às ins ti tu i ções fi nan ce i ras
pre vis tas no § 1º.

§ 3º Não cons ti tui vi o la ção do de ver de si gi lo:
I – a tro ca de in for ma ções en tre ins ti tu i ções fi -

nan ce i ras, para fins ca das tra is, in clu si ve por in ter mé-
dio de cen tra is de ris co, ob ser va das as nor mas ba i xa-
das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e pelo Ban co
Cen tral do Bra sil;

II – o for ne ci men to de in for ma ções cons tan tes
de ca das tro de emi ten tes de che ques sem pro vi são
de fun dos e de de ve do res ina dim plen tes, a en ti da des
de pro te ção ao cré di to, ob ser va das as nor mas ba i xa-
das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e pelo Ban co
Cen tral do Bra sil;

III – o for ne ci men to das in for ma ções de que tra -
ta o § 2º do art. 11 da Lei nº 9.311. de 24 de ou tu bro de
1996;
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IV – a co mu ni ca ção, às au to ri da des com pe ten-
tes, da prá ti ca de ilí ci tos pe na is ou ad mi nis tra ti vos,
abran gen do o for ne ci men to de in for ma ções so bre
ope ra ções que en vol vam re cur sos pro ve ni en tes de
qual quer prá ti ca cri mi no sa;

V – a re ve la ção de in for ma ções si gi lo sas com o
con sen ti men to ex pres so dos in te res sa dos;

VI – a pres ta ção de in for ma ções nos ter mos e
con di ções es ta be le ci dos nos ar ti gos 2º, 3º 4º, 5º, 6º,
7º e 9º des ta lei com ple men tar.

§ 4º A que bra de si gi lo po de rá ser de cre ta da,
quan do ne ces sá ria para apu ra ção de ocor rên cia de
qual quer ilí ci to, em qual quer fase do in qué ri to ou do
pro ces so ju di ci al, e es pe ci al men te nos se guin tes cri -
mes:

I – de ter ro ris mo;
II – de trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen-

tes ou dro gas afins;
III – de con tra ban do ou trá fi co de ar mas, mu ni-

ções ou ma te ri al des ti na do a sua pro du ção;
IV – de ex tor são me di an te se qües tro;
V – con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;
VI – con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca;
VII – con tra a or dem tri bu tá ria e a Pre vi dên cia

So ci al;
VIII – la va gem de di nhe i ro ou ocul ta ção de bens, 

di re i tos e va lo res;
IX – pra ti ca do por or ga ni za ção cri mi no sa.

....................................................................................
Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil e a Co mis são

de Va lo res Mo bi liá ri os, nas áre as de suas atri bu i ções,
e as ins ti tu i ções fi nan ce i ras for ne ce rão ao Po der Le -
gis la ti vo Fe de ral as in for ma ções e os do cu men tos si -
gi lo sos que, fun da men ta da men te, se fi ze rem ne ces-
sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti vas com pe tên ci as
cons ti tu ci o na is e le ga is.
....................................................................................

§ 2º As so li ci ta ções de que tra ta este ar ti go de -
ve rão ser pre vi a men te apro va das pelo Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, ou do
ple ná rio de suas res pec ti vas co mis sões par la men ta-
res de in qué ri to.
....................................................................................

PARECER Nº 342, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 88, de 2003,
(nº 151/03, na ori gem), que sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do 
Se nhor Anto nio Gus ta vo Ma tos do Vale

para exer cer o car go de Di re tor do Ban co
Cen tral do Bra sil.

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta-
ção se cre ta re a li za da em 6 de maio de 2003, apre ci-
an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor
João Alber to Sou za so bre a Men sa gem nº 88, de
2003, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Anto nio Gus ta vo Ma tos do Vale, para exer cer o car go
de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil, por 22 vo tos fa -
vo rá ve is, 0 (zero) con trá rio(s) e ne nhu ma obs ten ção.

Sala das Co mis sões, 6 de maio de 2003. – Ra-
mez Te bet, Pre si den te – João Alber to Sou za, Re la-
tor – Alo i zio Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa – Edu -
ar do Su plicy – Del ci dio Ama ral – Ro ber to Sa tur ni-
no – Ger ral do Mes qui ta Jú ni or – Fer nan do Be zer-
ra – Flá vio Arns – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi -
lho – Gil ber to Mes tri nho – Pe dro Si mon – Val dir
Ra upp – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp ho Tou ri nho –
Sér gio Gu er ra – Tas so Je re is sa ti – Arthur Vir gí lio
– Lú cia Vâ nia – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za

É sub me ti da à apre ci a ção do Se na do Fe de ral,
nos ter mos do art. 84, in ci so XIV, com bi na do com o
art. 52, in ci so III, alí nea d, da Cons ti tu i ção Fe de ral, a 
in di ca ção do Se nhor Anto nio Gus ta vo Ma tos do
Vale, para exer cer o car go de Di re tor do Ban co Cen -
tral do Bra sil.

Tra ta-se de uma in di ca ção Pre si den ci al, fe i ta
atra vés da Men sa gem nº 88, de 2003, acom pa nha da
do cur ri cu lum vi tae do in di ca do.

O Se nhor Anto nio Gus ta vo Ma tos do Vale se for-
mou em Ciên ci as Con tá be is, Admi nis tra ção de
Empre sas e Ciên ci as Eco nô mi cas pela Uni ver si da de
Ca tó li ca de Mi nas Ge ra is, em 1977.

Fez Espe ci a li za ção em Aná li se de Sis te mas de
Infor ma ções pelo Cen tro de De sen vol vi men to em
Admi nis tra ção “Pa u lo Ca mil lo de Oli ve i ra Pen na” da
Fun da ção João Pi nhe i ro, em con vê nio com a Fun da-
ção de De sen vol vi men to e Pes qui sas (FUNDEP), em
Belo Ho ri zon te, no pe río do 1978-79.

O in di ca do tem am pla ex pe riên cia pro fis si o nal,
que ire mos des ta car a se guir, co me çan do pe los car -
gos mais re cen tes.

Foi Vice-Pre si den te de Tec no lo gia e Infra-Estru -
tu ra do Ban co do Bra sil, de agos to de 2001 a ja ne i ro
de 2003. Ocu pou o car go de Di re tor de Tec no lo gia e
Infra-Estru tu ra da mes ma ins ti tu i ção, de abril de 2001
a agos to de 2001.
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É fun ci o ná rio de car re i ra do Ban co Cen tral des -
de 1984, onde ocu pou os se guin tes car gos:

• Con sul tor da Di re to ria de Fi nan ças
Pú bli cas e Re gi mes Espe ci a is, atu al Di re to-
ria de Li qui da ções e De ses ta ti za ção – abril
de 2000 a abril de 2001.

• Che fe Adjun to do De par ta men to de
Fis ca li za ção – abril de 1999 a abril de 2000.

• Che fe de Di vi são no De par ta men to
de Fis ca li za ção – agos to de 1997 a abril de
1999.

•Asses sor no De par ta men to de Fis ca li-
za ção – fe ve re i ro de 1995 a agos to de 1997.

• Au di tor, Inspe tor e Co or de na dor de
Fis ca li za ção Inte ri no, na Ge rên cia Re gi o nal
de Fis ca li za ção em Cu ri ti ba (PR) – agos to
de 1984 a fe ve re i ro de 1995.

Tra ba lhou no Ban co Mer can til do Bra sil de ju-
nho de 1979 a agos to de 1984, onde ocu pou, por úl -
ti mo, o car go de Ge ren te da Di vi são de De sen vol vi-
men to e Implan ta ção de Sis te mas, na Di re ção Ge ral
– Belo Ho ri zon te (MG).

Foi fun ci o ná rio da IBM do Bra sil, de se tem bro de 
1974 a ju lho de 1978, onde foi Re pre sen tan te Téc ni co
na fi li al de Belo Ho ri zon te (MG).

Tra ba lhou na si de rúr gi ca Mon ta na, de ju nho de
1974 a se tem bro de 1974, onde ocu pou, por úl ti mo, o
car go de Assis ten te de Com pras.

Foi fun ci o ná rio da BMG Se gu ros, de mar ço de
1973 a ju nho de 1974, onde foi Res pon sá vel pelo De -
par ta men to de Co bran ça.

Seu pri me i ro em pre go foi no Ban co de Mi nas
Ge ra is, de ju nho de 1971 a mar ço de 1973, onde foi
Res pon sá vel pela Cen tral de Co bran ça na Di re ção
Ge ral.

O cur ri cu lum lis ta, por úl ti mo, sete tra ba lhos es -
pe ci a is de sem pe nha dos pelo in di ca do:

• Assis ten te do Li qui dan te do BRDE,
1989/1990.

• Mem bro do Con se lho de Admi nis tra-
ção da CENTRUS – Fun da ção Ban co Cen -
tral de Pre vi dên cia Pri va da – 1996/2000.

• Co or de na dor do Pro je to “Adap ta ção
dos Sis te mas Infor ma ti za dos das Insti tu i-
ções Com po nen tes do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal à Pas sa gem do Ano 2000” (“Bug”
do mi lê nio) – 1999/2000.

• Mem bro da Equi pe de Imple men ta-
ção do Pro gra ma de Re es tru tu ra ção do Sis -

te ma Fi nan ce i ro Esta du al e do Fi nan ci a-
men to das Dí vi das dos Esta dos, dos Mu ni cí-
pi os e do Dis tri to Fe de ral – 1997/2001.

• Mem bro da Equi pe de Con tro le e
Acom pa nha men to das Insti tu i ções em Re gi-
me Espe ci al – 2000/2001.

• Mem bro do Con se lho de Admi nis tra-
ção da BRASILPREV Pre vi dên cia Pri va da
S.A. – 2001/2002.

• Mem bro do Con se lho de Admi nis tra-
ção da TELEMAR Nor te Les te S. A. –
2001/2002.

Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is
ne ces sá ri os, bem como as prá ti cas de na tu re za po -
lí ti ca e ju rí di ca, o nome do Se nhor Anto nio Gus ta vo
Ma tos do Vale está em con di ção de ser apre ci a do
por esta Co mis são.

Sala da Co mis são, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– João Alber to Sou za, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 79, de 2001 (nº
2.448/2000 na Casa de ori gem), que al te ra a re da ção
do art. 359 da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965 –
Có di go Ele i to ral, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te,
fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia, ten do em vis ta o Pa re cer nº
339, de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, lido an te ri or men te, que con clui, por
una ni mi da de, pela in cons ti tu ci o na li da de da Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 25, de 2002, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Fran cis co
Escór cio, que acres cen ta art. 84 ao Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, para pror ro gar o
man da to dos atu a is pre fe i tos, vice-pre fe i tos e ve re a-
do res, de modo a pos si bi li tar, a par tir de 2006, ele i-
ções ge ra is e co in ci dên cia de man da tos em to dos os 
ní ve is, nos ter mos do art. 101, § 1º, do Re gi men to
Inter no, de ter mi na que a ma té ria seja de fi ni ti va men-
te ar qui va da.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1o Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.
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É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 305, DE 2003

Re que i ro nos ter mos do art. 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, que se jam en ca mi nha dos
Vo tos de Con gra tu la ções ao Jor nal Zero Hora, fun da-
do em 4-5-1964, pelo trans cur so de seu ani ver sá rio
de 39 anos.

O jor nal foi ad qui ri do pelo Gru po RBS – Rede
Bra sil Sul de Co mu ni ca ção em 1970, e têm nas pes -
so as do seu Pre si den te Jay me Si rotsky e do seu Di re-
tor-Pre si den te Nel son Pa che co Si rotsky, os res pon-
sá ve is pelo su ces so edi to ri al jun to ao povo ga ú cho.

O Jor nal Zero Hora com sede na Av. Ipi ran ga,
1.075 – Ba ir ro Aze nha, CEP 90.160-093, em Por to
Ale gre (RS), é um dos jor na is mais im por tan tes e res -
pe i ta dos do País, cir cu lan do em todo o Esta do do Rio
Gran de do Sul e ain da em ou tros es ta dos. No mer ca-
do ga ú cho pos sui 1.631.000 le i to res se gun do o Ibo -
pe, sen do o jor nal mais lido do Esta do.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Sér gio
Zam bi a si.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia en ca mi nha rá os vo tos de con -
gra tu la ções.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1o Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 306, DE 2003

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

Fa le ceu, on tem pela ma nhã, no Rio de Ja ne i ro – 
RJ, aos 59 anos, o es cri tor Waly Dias Sa lo mão, or gu-
lho so fi lho da ci da de de Je quié – BA.

Waly Dias Sa lo mão fora di plo ma do no cur so de
Di re i to, ten do sido des ta ca do es cri tor, po e ta, le tris ta e 
en sa ís ta. Edi tou, com Tor qua to Neto, a re vis ta Na vi-
lou ca, im por tan te pu bli ca ção dos aos 70. Teve vá ri as
pu bli ca ções re le van tes à li te ra tu ra con tem po râ nea
na ci o nal, como “Ca e ta no Ve lo so, ale gria ale gria” e
“Ta ri fa de em bar que “. Par ce i ro dos tro pi ca lis tas, con -
tri bu iu como com po si tor em vá ri as can ções da Mú si-
ca Po pu lar Bra si le i ra.

Atu al men te, Waly exer cia o car go de Se cre tá rio
do Li vro e Le i tu ra do Mi nis té rio da Cul tu ra, um dos
prin ci pa is as ses so res do Mi nis tro Gil ber to Gil.

Pe los gran des ser vi ços pres ta dos ao país é que, 
nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no e, de

acor do com as tra di ções da Casa, re que re mos se jam
pres ta das as se guin tes ho me na gens:

• Inser ção em ata de voto de pro fun do
pe sar;

• Apre sen ta ção de con do lên ci as à fa-
mí lia.

Sala das Ses sões,  6 de maio de 2003. – Cé-
sar Bor ges.

REQUERIMENTO Nº 307, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, e de acor do
com as tra di ções da Casa, as se guin tes ho me na gens
de pe sar pelo fa le ci men to do Po e ta, Le tris ta e Se cre-
tá rio Na ci o nal do Li vro e Le i tu ra Waly Sa lo mão:

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

mí lia.

Jus ti fi ca ti va da Ho me na gem de Pe sar
pelo Fa le ci men to do Sr. Waly Sa lo mão

Waly Sa lo mão, ba i a no, nas ceu em 3 de se tem-
bro de 1943, na ci da de de Je quié e no ta bi li zou-se por
es cre ver le tras e mú si cas gra va das por Ca e ta no Ve lo-
so, Gil ber to Gil, Gal Cos ta, Ma ria Bet hâ nia, Ca zu za,
Lulu San tos e João Bos co, en tre ou tros.

Ca sa do e pai de dois fi lhos, Waly Sa lo mão par ti-
ci pou di re ta men te, jun ta men te com gran des no mes
da arte des te país, do mo vi men to cul tu ral co nhe ci do
por Tro pi cá lia. Mo vi men to que mis tu ra va te má ti cas e
ter mos ame ri ca nos aos uti li za dos pela po pu lar Bos sa
Nova.

Po e ta, le tris ta, pro du tor cul tu ral, ator, di re tor ar -
tís ti co e ami go, foi no me a do, acer ta da men te, pelo Mi -
nis tro da Cul tu ra, Gil ber to Gil, para o car go de Se cre-
tá rio do Li vro e da Le i tu ra. Nada mais jus to a uma vida 
de di ca da à pro mo ção e en ri que ci men to da cul tu ra na -
ci o nal.

Seu pri me i ro li vro de po e mas foi lan ça do em
1971, “Me Se gu ra que Eu Vou dar um Tro ço”, com tex -
tos es cri tos du ran te uma tem po ra da pas sa da na pri -
são, pa gi na dos e di a gra ma dos pelo ar tis ta plás ti co
Hé lio Oi ti ci ca, de quem es cre veu a bi o gra fia “Qual é o
Pa ran go lé”. Entre os li vros que pu bli cou des ta cam-se
“Gi go lô de Bi be lôs”, “Sur ru pi a dor de Sou ve nirs”,
“Alga ra vi as”, “Lá bia” e “Ta ri fa de Embar que”, lan ça do
em 2000.

Des cen den te de pai sí rio e mãe ba i a na, foi par -
ce i ro de com po si to res do qui la te de Ca e ta no Ve lo so,
Gil ber to Gil, Jards Ma ca lé, Lulu San tos, Ro ber to Fre -
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jat e Adri a na Cal ca nho to. Com po si ções como “Mel”,
“Ta lis mã”, “Alte za”, “Olho d’água”, Anjo Exter mi na do,
fo ram imor ta li za das na voz de Ma ria Bet hâ nia, e re -
tra tam o gran de ta len to des te ilus tre ba i a no.

Nos anos 80, apro xi mou-se da nova ge ra ção do
rock na ci o nal, em es pe ci al, ao can tor e com po si tor
Lulu San tos pro du zin do vá ri as com po si ções, des ta-
can do-se den tre elas “Assal ta ram a Gra má ti ca” gra-
va da em 1984 pe los “Pa ra la mas do Su ces so”. Seus
úl ti mos tra ba lhos com MPB fo ram em par ce ria com
can to res da dé ca da de 90, com pon do com Adri a na
Cal ca nho to “A Fá bri ca do Po e ma” e “Pis ta de Dan ça”
e pro du zin do para a sa u do sa can to ra Cás sia Eller o
dis co e o show “Ve ne no Anti mo no to nia” de di ca do à
obra de Ca zu za.

Fa le ceu on tem pela ma nhã, pre co ce men te, aos
59 anos, na ci da de do Rio de Ja ne i ro onde se en con-
tra va em tra ta men to de um cân cer no fí ga do. Per de-
mos nós ami gos, per de a Ba hia, per de a cul tu ra na ci-
o nal, per de o Bra sil.

Era o que ti nha a di zer Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
Sala das Ses sões,  6 de maio de 2003. – Se na-

dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os re que ri men tos li dos fo ram ob je to de de li-
be ra ção na ses são de on tem. Por tan to, se rão en ca-
mi nha dos à fa mí lia os vo tos de pe sar.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en -
cer rou on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra de nº 13, de 2000
(nº 1.411/96, na Casa de ori gem), que fixa nor mas
ge ra is para a prá ti ca do na tu ris mo;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 2002 (nº
1.670/99, na Casa de ori gem), que pro í be a uti li za ção
do ja te a men to de are ia a seco, de ter mi na pra zo para
mu dan ça tec no ló gi ca nas em pre sas que uti li zam este 
pro ce di men to e dá ou tras pro vi dên ci as; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 87, de 2002 (nº
4.014/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, que con ce de pen são
es pe ci al a Luiz Fe lip pe Mon te i ro Dias.

Aos pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
As ma té ri as se rão in clu í das em Ordem do Dia

opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra
Cam pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio
que, uma vez fin do o pra zo fi xa do no pa rá gra fo
úni co do art. 254 do Re gi men to Inter no, sem in ter-
po si ção do re cur so ali pre vis to, de ter mi nou o ar-
qui va men to de fi ni ti vo da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 20, de 2002, que in clui alí nea ao
in ci so I do art.96 da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 308, DE 2003

Nos ter mos do art. 49, X, e do art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na dos com os arts. 215,
I, a e 216, I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, e con si de ran do o to tal aban do no em que se en -
con tra a ro do via Be lém-Bra sí lia – es tra da de fun da-
men tal im por tân cia para a in te gra ção das re giões
Nor te e Cen tro-Oes te e es tra té gi ca para o cres ci-
men to do País, e que já foi sím bo lo de de sen vol vi-
men to do Bra sil –, re que i ro se jam pres ta das pelo
Exmº Sr. Mi nis tro dos Trans por tes, as se guin tes in -
for ma ções:

1) Que me di das es tão sen do ado ta das
para a re cu pe ra ção ou res ta u ra ção da ro do-
via?

2) Já fo ram ela bo ra dos os pro je tos
para exe cu ção das obras de re cu pe ra ção ou 
res ta u ra ção?

3) Já fo ram ini ci a dos os pro ce di men tos
li ci ta tó ri os para a exe cu ção das obras?

4) Qual o pra zo pre vis to para a exe cu-
ção dos ser vi ços?

5) Há re cur sos con sig na dos em or ça-
men to para tais ser vi ços?

6) Caso pre vis tos os re cur sos, seu vo -
lu me é su fi ci en te para a con clu são dos ser -
vi ços?

7) No caso de se rem os re cur sos in su-
fi ci en tes, que me di das pre ten de o Mi nis té rio
dos Trans por tes ado tar para ga ran tir a exe -
cu ção das obras?

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Luiz
Otá vio.

(À Mesa para de ci são.)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – 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, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

Ofi cio nº 324/03

Bra sí lia, 23 de abril de 2003

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

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta-
do Má rio Ne gro mon te, como ti tu lar, e o De pu ta do
Cle o nân cio Fon se ca, como su plen te, em subs ti tu i-
ção aos an te ri or men te in di ca dos, para in te gra rem a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me-
di da Pro vi só ria nº 109, de 11 de mar ço de 2003, que
“Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der sub ven ção
eco nô mi ca à Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran -
cis co  – FRANAVE”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.

Ofi cio nº 328/03

Bra sí lia, 23 de abril de 2003

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

Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do Nel-
son Me u rer, como ti tu lar, e o De pu ta do Ivan Ran zo lin,
como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di-
ca dos, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des -
ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 110 , de 14 de
mar ço de 2003, que “cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten-
ciá rio Fe de ral no Qu a dro de Pes so al do De par ta men to
de Po lí cia Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.

Ofí cio nº 329/03

Bra sí lia, 23 de abril de 2003

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

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do
Zê Lima, como ti tu lar, e o De pu ta do Be ne di to de Lira,
como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in -
di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 117, de 3 
de abril de 2003, que “al te ra dis po si ti vos da Lei nº
10420, de 10 de abril de 2002, que cria o Fun do Se gu-
ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry,  Lí der.

Ofí cio nº 331/03

Bra sí lia, 23 de abril de 2003

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

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu-
ta do Pe dro Cor rêa , como ti tu lar, e o De pu ta do Her-
cu la no Anghi net ti, como su plen te, em subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di-
da Pro vi só ria nº 116, de 2 de abril de 2003 , que
“Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de abril de 10 
de abril de 2003 e dá ou tras pro vi den ci as”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.

Ofi cio nº 349/03

Bra sí lia, 23 de abril de 2003

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

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta-
do Luís Car los He in ze, como ti tu lar, e o De pu ta do
Dil ceu Spe ra fi co, como su plen te, em subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co-
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da
Pro vi só ria nº 114, de 31 de mar ço de 2003, que “Dis -
põe so bre a re pac tu a ção e o alon ga men to de dí vi das
ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral con tra ta das
sob a égi de do Pro gra ma Espe ci al de Cré di to para a
Re for ma Agrá ria – PROCERA, do Pro gra ma Na ci o nal
de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF,
ou de ou tras fon tes de re cur sos, por agri cul to res fa mi-
li a res, mini e pe que nos agri cul to res, suas as so ci a-
ções e co o pe ra ti vas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges,
pela or dem.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela or-
dem.) – Sr.Pre si den te, peço o ob sé quio de me ins cre-
ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to
apro pri a do.

Mu i to obri ga do.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-

te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.) –
Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, peço que me ins cre-
va para, em mo men to opor tu no, fa zer uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou-
ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.
Pela or dem.) – Eu tam bém gos ta ria de me ins cre ver
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, pela or dem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela or dem.) – Peço para me ins cre ver, como Lí der,
após a Ordem do Dia.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na,
pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der, as -
sim que V. Exª pu der con ce dê-la.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem.) – Peço a pa la vra, se pos sí vel, para uma co mu-
ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V.
Exªs, que o re que re ram, te rão as se gu ra do o uso da
pa la vra por cin co mi nu tos para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º, do Re gi men to
Inter no.

A Mesa in for ma ao no bre Se na dor Pa u lo Paim
que já ha vi am sido fe i tas três ins cri ções, con for me de -
ter mi na o Re gi men to, e o nome de V. Exª cons ta rá
para, na opor tu ni da de, a con ces são da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu
Tuma, do Par ti do da Fren te Li be ral do Esta do de São
Pa u lo, por ces são do no bre Se na dor Mar co Ma ci el.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten ta rei ser rá pi do por -
que, re al men te, não pre pa rei ne nhum dis cur so. Agra -
de ço ao Se na dor Mar co Ma ci el pela ces são do seu
tem po.

Se na dor Tião Vi a na, on tem, vin do de São Pa u-
lo, li no O Esta do de S. Pa u lo que um de cre to pre si-
den ci al de 30 de abril atin giu di re ta men te a área da
se gu ran ça pú bli ca, a qual o Go ver no está tra tan do
com pri o ri da de. O de cre to cor ta 21% da es tru tu ra da
Po lí cia Fe de ral e tira do or ga no gra ma da ins ti tu i ção
al guns ór gãos im por tan tes, in clu si ve o se tor de Inte li-
gên cia.

Bus can do al gu mas in for ma ções, sou be que,
ten do em vis ta a cri a ção de no vos Mi nis té ri os, o Go -
ver no de Lula, para não one rar mais o Erá rio, está
ten tan do mon tar a es tru tu ra des sas Pas tas com a re -
ti ra da de seg men tos de ou tros se to res. Assim, não
au men ta ria a fo lha de pa ga men to. Mas faço um ape lo
para que pen se bem a res pe i to da Po lí cia Fe de ral.

O nos so Mi nis tro, re cen te men te, es te ve co nos-
co e dis se que o efe ti vo es ta va au men ta do em se is-
cen tos de le ga dos e em toda a es tru tu ra, mas não
hou ve au men to. A me di da pro vi só ria ape nas cri ou os
car gos, mas es tes de pen de rão de con cur sos e de for-
ma ção. Para um po li ci al fe de ral, esta for ma ção é de -
mo ra da e, re al men te, exi ge al gu mas se qüên ci as para 
que seja per fe i ta den tro do qua dro das exi gên ci as da
ati vi da de da Po lí cia Fe de ral.

Gos ta ria de ci tar o exem plo, que tam bém re cor-
tei do Esta dão, do tra ba lho da Po lí cia Fe de ral na fron -
te i ra do Ama zo nas, prin ci pal men te na re gião de Ta ba-
tin ga. V. Exªs, como re pre sen tan tes do Nor te, sen tem
as di fi cul da des de se ter uma se gu ran ça bas tan te efe -
ti va na que la re gião.

Fi quei mu i to or gu lho so da ati vi da de que a Ope -
ra ção Co bra tem de sen vol vi do na que la área, che fi a-
da pelo Dr. Ma u ro Espó si to, que, há al guns anos, vem
mon tan do, in clu si ve a Base Anzol e ou tras ba ses que
pos sam ter uma boa dose de vi gi lân cia des sa re gião
de fron te i ra.

No re cor te, V. Exª pode ver a fo to gra fia de dois
jo vens po li ci a is fe de ra is, jo vens apre sen ta dos, che i os
de vida. Ela de i xou Belo Ho ri zon te e ele, San tos, para
irem ser vir na re gião Ama zô ni ca e não es tão de ne-
nhu ma for ma re vol ta dos com isso; pelo con trá rio. Co -
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me ça ram a de sen vol ver um tra ba lho so ci al em aten di-
men to às co mu ni da des da re gião, além da vi gi lân cia.
Tan to é que o jor na lis ta es cre ve que ela faz o tra ba lho
de le van ta men to e ca das tra men to da que les que têm
uma vida mais di fí cil na re gião.

O Ge ral do e a Este la não lar gam as suas ar mas
UR –15 por que sa bem da ação, prin ci pal men te na
área de trá fi co. Eles fa zem esse tra ba lho a 20km da
área em que há a ação do Exér ci to Re vo lu ci o ná rio da
Co lôm bia, bem na fron te i ra. Algu mas pi ca das es tão
sen do aber tas por mo ra do res da re gião e a Po lí cia
Fe de ral está pa gan do 150 re a is para que eles pos-
sam so bre vi ver. Acho que até diz aqui: “Fome Zero é
isto: é um tra ba lho in ten so, por par te da Po lí cia Fe de-
ral, que vem co la bo ran do com os prin cí pi os tra ça dos
pelo Pre si den te Lula, os qua is já es tão em an da men-
to em re giões inós pi tas do País”.

O Mi nis tro da Jus ti ça vi si tou a re gião e vol tou sa -
tis fe i to. Dis se S. Exª que se tra ta de uma ex pe riên cia
que vale à pena ser apli ca da tam bém em ou tras áre as
da fron te i ra bra si le i ra. Caso V. Exª se in te res sar, de i-
xa rei o ma te ri al com V. Exª, já que eu, como ex-Di re tor
da Po lí cia Fe de ral, gos tei mu i to.

Sem pre vi si to a re gião ama zô ni ca – sou fre guês
– e, ago ra, fui con vi da do para co nhe cer es sas re giões
men ci o na das – es pe ro que o Pre si den te me au to ri ze
a ir até lá –, onde es tão a Base Anzol e a Ope ra ção
Co bra. Aliás, a si gla Co bra re pre sen ta as ini ci a is da
Co lôm bia e do Bra sil. Tra ta-se, efe ti va men te, de um
tra ba lho in ten so e efi ci en te que a Po lí cia Fe de ral vem
de sen vol ven do na que la área.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Ro meu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ro meu Tuma, é gran de a sa tis fa ção em apar teá-lo
quan do o as sun to é Po lí cia Fe de ral, ma té ria que se
con fun de com a pró pria vida de V. Exª, que, como
ex-Di re tor des sa ins ti tu i ção, de di cou mu i to do seu
es for ço e seu em pe nho pes so al por um ma i or res pe i-
to ao po li ci al mi li tar. Por tan to, V. Exª, ao de fen der a
Po lí cia Fe de ral, fala com ab so lu ta au to ri da de, por -
que co nhe ce a sua es tru tu ra ad mi nis tra ti va pro fun-
da men te e toda a sua pro gra ma ção es tra té gi ca. V.
Exª, sem dú vi da al gu ma, re for ça a tese de que a Po -
lí cia Fe de ral não é ape nas um apa re lho po li ci al, mas, 
so bre tu do hoje, um com po nen te fun da men tal no
sen ti men to da de fe sa na ci o nal. Sem ela, se quer te -
ría mos for ça para ten tar re sis tir ao nar co trá fi co e à
onda de vi o lên cia que se aba te so bre o nos so País. É

le gí ti mo e pro fun da men te ne ces sá rio V. Exª as so mar
à tri bu na para de ba ter essa ma té ria no Se na do Fe -
de ral. E, ago ra, o as sun to é a es cas sez de re cur sos
para pro gra mas fun da men ta is, como mu i to bem co -
lo ca V. Exª. Ape nas gos ta ria de es cla re cer que o atu -
al Go ver no her dou um qua dro or ça men tá rio bas tan-
te di fí cil, pois ti ve mos uma per da de re ce i ta ex tra or-
di ná ria, da or dem de R$18.520 bi lhões, em re la ção
ao ano pas sa do, além da qua se au sên cia de in ves ti-
men to no se tor. Há um com pro mis so do Go ver no do
Pre si den te Lula no sen ti do de am pli ar o efe ti vo da
Po lí cia Fe de ral em tor no de cin co mil ho mens. Exis te
essa ex pec ta ti va, e não te nho dú vi da de que o apo io
lo gís ti co pre ci sa ser for ta le ci do. De ve mos, in clu si ve,
de ba ter na Co mis são de Orça men to uma ma té ria
ex tra or di ná ria que pos sa sig ni fi car o aten di men to
ime di a to de tal in ten ção. A Po lí cia Fe de ral, no meu
Esta do, ape sar de ser bem con ce i tu a da e bem di ri gi-
da, pas sa por sé ri os pro ble mas lo gís ti cos, que vão
des de es cas sez de com bus tí vel para a ação diá ria
do efe ti vo até su por te es tra té gi co para áre as de ma i-
or al can ce em re la ção ao pro ces so in ves ti ga ti vo.
Tem V. Exª a mi nha so li da ri e da de em re la ção ao
tema que nos traz. Qu e ro di zer tam bém da mi nha
con fi an ça no atu al Go ver no no sen ti do de dar so lu-
ções para o efe ti vo da Po lí cia Fe de ral, que pre ci sa
cres cer no nos so País.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agra de ço e
in cor po ro o apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to.

Qu e ro di zer a V. Exª que te nho gran de ad mi ra-
ção pelo Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos, de quem
me jul go ami go e co nhe ce dor das ati vi da des cor re tas
e dig nas que S. Exª sem pre, no exer cí cio da sua pro -
fis são, de sen vol veu em São Pa u lo. Mes mo em mo-
men tos di fí ce is – e até trá gi cos, eu di ria –, S. Exª sem -
pre teve um com por ta men to éti co, res pe i to so e sé rio.

Sr. Pre si den te, não es tou aqui fa zen do uma re -
cla ma ção, mas sim um ape lo sin ce ro, de co ra ção,
por que que re mos ver a Po lí cia Fe de ral sem pre ati va,
de sen vol ven do um tra ba lho sé rio. Não há go ver na dor
nem pre fe i to que não peça uma de le ga cia da Po lí cia
Fe de ral na sua re gião. Re ce bi inú me ras so li ci ta ções
da área po lí ti ca e sei das di fi cul da des de ins ta la ção
de uma de le ga cia. Du ran te a CPI do Rou bo de Car -
gas, pe di mos ao go ver no que ba i xas se uma me di da
pro vi só ria de ter mi nan do a in ter ven ção da Po lí cia Fe -
de ral, ten do em vis ta as di fi cul da des, para os cri mes
que ul tra pas sas sem os li mi tes ge o grá fi cos dos Esta -
dos, já que era ne ces sá ria uma ação con jun ta das po -
lí ci as. A Po lí cia Fe de ral in ter ve io e tem fe i to um im por-
tan te tra ba lho no com ba te a esse tipo de cri me. Por-
tan to, que ria agra de cer a V. Exª. 
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O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Con ce do o
apar te a V. Exª.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – V.
Exª, como dis se o Se na dor Tião Vi a na, é um ex pert
no que tan ge à Po lí cia Fe de ral e à se gu ran ça do País.
Por tan to, é com mu i ta hon ra que faço este apar te ao
opor tu no pro nun ci a men to de V. Exª, em que faz um
ape lo sen sa to e equi li bra do ao Pre si den te Lula. No
iní cio do seu Go ver no, Sua Exce lên cia anun ci ou o au -
men to do efe ti vo da Po lí cia Fe de ral em di ver sas ca te-
go ri as. De po is, o Mi nis tro da Jus ti ça, jun ta men te com
o Di re tor-Ge ral da Po lí cia Fe de ral, anun ci ou não só o
au men to da Ope ra ção Co bra – abre vi a tu ra de Co lôm-
bia e Bra sil –, mas tam bém de ou tras ope ra ções,
como Pe bra – Peru e Bra sil – e Ve bra – Ve ne zu e la e
Bra sil –, jus ta men te para dar co ber tu ra àque la área
com ple xa no que tan ge ao nar co trá fi co, ao con tra ban-
do de ar mas, ao trá fi co de mu lhe res, en fim, a todo tipo
de con tra ven ção e de cri me, que é a ex ten sa fron te i ra
do Bra sil com os pa í ses ama zô ni cos. Te nho ou vi do V.
Exª aler tar para a ques tão da se gu ran ça de nos sa
fron te i ra, e eu tam bém te nho aler ta do per ma nen te-
men te para a im por tân cia que têm as fron te i ras ama -
zô ni cas do nos so País. Tam bém en ten do que a Po lí-
cia Fe de ral tem que ser re for ça da, pres ti gi a da e equi -
pa da para que pos sa, efe ti va men te, de sem pe nhar
um pa pel im pres cin dí vel, prin ci pal men te nes se mo-
men to agu do de cri se que a Na ção atra ves sa, ten do
em vis ta a ame a ça e a ou sa dia, cada vez ma i o res,
dos nar co tra fi can tes. É im por tan te que se pos sa fa zer
um tra ba lho de re for ço da Po lí cia Fe de ral e das suas
ações. Por tan to, que ro em pres tar a mi nha so li da ri e-
da de ao pro nun ci a men to que V. Exª faz, a esse ape lo,
como bem fri sou, para que re al men te o Pre si den te
Lula pos sa dar à Po lí cia Fe de ral a aten ção e todo o
apo io que me re ce. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agra de ço a
V. Exª.

Acre di to na sin ce ri da de do Pre si den te Lula. Co -
nhe ço-o há mu i tos anos e sei que Sua Exce lên cia é
sin ce ro nas suas pro po si ções, ape sar das di fi cul da-
des que o País atra ves sa.

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, on tem, o jor nal a 
Fo lha de S.Pa u lo pu bli cou uma in te res san te en tre-
vis ta com o Ge ne ral Albu quer que, Co man dan te das
For ças Ter res tres. Aliás, acon se lha ria a V. Exªs que a
les sem. A ma té ria, que traz ain da um re su mo do Pro -
je to Di re triz Ge ral do Exér ci to Bra si le i ro para 2003,
tem a se guin te cha ma da: “Exér ci to re je i ta atu ar con -

tra o cri me nas ruas”. No bres Se na do res, não se tra ta
de uma re je i ção por par te do Exér ci to. Ocor re que o
Exér ci to não se jul ga pre pa ra do para o en fren ta men to
do cri me em zona ur ba na.

Diz a ma té ria:

O Exér ci to tem uma pre o cu pa ção es-
pe cí fi ca, re ve la da pela Di re triz de 2003:
‘Acom pa nhar a evo lu ção do qua dro da se-
gu ran ça pú bli ca, com aten ção às áre as em
que a ca pa ci da de do apa ra to po li ci al das
Uni da des da Fe de ra ção para man ter a lei e
a or dem es te ja se es go tan do’.

O Exér ci to está aten to, no que diz res pe i to à
bus ca de in for ma ções em re giões do País em que as
for ças po li ci a is se es go ta ram, pas san do a ser pra ti ca-
men te áre as con tes ta das, em que o cri me con se gue
sub ju gar as for ças re gu la res e cons ti tu ci o na is, que
vão per den do fô le go con tra o cri me or ga ni za do.

Sr. Pre si den te, so li ci to, por es cri to, que es sas
Di re tri zes che guem até este Se na do para que pos sa-
mos lê-las com aten ção. Pa re ce-me que elas es tão
con ti das em umas 20 pá gi nas, se gun do in for ma ção
da Fo lha.

O Ge ne ral tam bém faz ou tras con si de ra ções im-
por tan tes acer ca da ga ran tia da lei e da or dem, que o
Exér ci to sem pre acom pa nhou de per to. O Exér ci to
es pe ra tam bém que, den tro em bre ve, pos sa re com-
por a sua for ça mi li tar, aba la da por di fi cul da des de or -
dem fi nan ce i ra.

O Ge ne ral faz re fe rên cia a vá ri os pon tos. Tra-
ta-se de um ho mem de bem, co nhe ce dor pro fun do de 
sua For ça e da es tru tu ra po lí ti co-so ci al. Con vi veu co -
nos co em São Pa u lo no Co man do do Exér ci to, na re -
gião, e trou xe para Bra sí lia toda a sua for ma ção pro -
fis si o nal. É um mi li tar de di ca do a essa ati vi da de e
com res pe i to por to das as es tru tu ras cons ti tu ci o na is
em vi gor no País.

Por tan to, acon se lho V. Exªs, se pu de rem, a le -
rem a en tre vis ta e al guns da dos for ne ci dos pela Fo-
lha de S.Pa u lo.

Vou so li ci tar, por meio de ofí cio, a Di re triz de
2003, que tem so men te vin te pá gi nas. Pro va vel men te
será im por tan te acom pa nhá-la e dar, nes te Ple ná rio
ou por in ter mé dio das Co mis sões de Assun tos Eco -
nô mi cos e de Orça men to, às For ças Arma das, todo o
apo io de que elas ne ces si tam para ga ran tir a or dem
in ter na. Qu an do hou ver ne ces si da de de sua in ter ven-
ção, elas es ta rão pron tas a apo i ar a Po lí cia Fe de ral,
prin ci pal men te.
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Nun ca hou ve, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te o
tem po em que es ti ve na Po lí cia Fe de ral, ob je ção das
For ças Arma das a pres tar qual quer tipo de apo io de
que ne ces si tás se mos. E não só de ar ma men to leve.
Ha via uma por ta ria – que ain da deve es tar em vi gor –
do en tão Mi nis tro, Ge ne ral Leô ni das, que au to ri za va o 
for ne ci men to de ar mas le ves quan do se tra tas se de
ope ra ções de fron te i ras e ou tras, para dar com ba te
mais efe ti vo ao cri me or ga ni za do. Na re gião ama zô ni-
ca, prin ci pal men te nos pos tos de fron te i ra, quan do
ha via ne ces si da de de uma ope ra ção de er ra di ca ção
do trá fi co de co ca í na ou de qual quer ou tro tipo de ati -
vi da de, até for ça mi li tar eles sem pre co lo ca ram à dis -
po si ção da Po lí cia Fe de ral, prin ci pal men te, para co la-
bo rar no com ba ter ao cri me e não per mi tir que o Bra -
sil se trans for me numa Co lôm bia – ou num ou tro país
que so fre tan to, com tan ta amar gu ra, com o cri me or -
ga ni za do.

Acre di to que a ati vi da de que de sen vol ve ram no
Rio foi tem po rá ria, por que não ha via como man ter
uma for ça do Exér ci to ali, por ela não ter a mo bi li da de
e a ra pi dez da po lí cia para dar com ba te à cri mi na li da-
de. Mas, com cer te za, sem pre que hou ver uma área
em que as for ças po li ci a is não te nham mais fô le go
para com ba ter o cri me, o Exér ci to es ta rá pron to a in -
ter vir.

Con ce do um apar te ao Se na dor Cé sar Bor ges.
O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Ro -

meu Tuma, V. Exª re al men te traz um as sun to que
acre di to ex tre ma men te per ti nen te para este mo-
men to tão gra ve que vive a so ci e da de bra si le i ra
com re la ção à se gu ran ça e à fa lên cia da ca pa ci da-
de do apa re lho po li ci al de di ver sos Esta dos bra si le i-
ros de dar se gu ran ça ao ci da dão, vis-à-vis a uti li za-
ção das For ças Arma das como ele men to de apo io.
V. Exª se re fe riu à par ce ria que con se guiu quan do
di ri giu a Po lí cia Fe de ral. É im por tan te que, nes te
mo men to, as For ças Arma das es te jam dis pos tas a
fa zer o mes mo com os di ver sos ór gãos de se gu ran-
ça nes te País. Se na dor Ro meu Tuma, mu i tas ve zes,
as pró pri as for ças po li ci a is es ta du a is se de pa ram
com pro ble mas que não se ori gi na ram no Esta do,
mas que vi e ram de fora de nos sas fron te i ras para
den tro do País, como é o caso da co ca í na, que vem
dos pa í ses vi zi nhos; ou das ar mas con tra ban de a-
das, seja por meio dos por tos, seja por meio das
fron te i ras bra si le i ras. As For ças Arma das, seja a
Ma ri nha, a Ae ro náu ti ca ou o Exér ci to, que têm efe ti-
va men te uma or ga ni za ção mu i to for te, po dem for -
mar, nes te mo men to tão gra ve da Na ção, uma par -
ce ria para so mar es for ços na se gu ran ça do povo
bra si le i ro. Sa be mos que, as sim como a Po lí cia Fe -

de ral e o Go ver no de um modo ge ral, as For ças
Arma das so frem de crô ni ca fal ta de re cur sos para
se apa re lha rem e ob te rem, as sim, mais mo bi li da de,
mais ação. Cre io que hoje essa é uma ques tão na ci-
o nal, é o que está no cen tro da dis cus são na ci o nal.
Ago ra ain da vi na te le vi são uma es tu dan te do Rio
de Ja ne i ro atin gi da por uma bala, em ris co de vida.
Então, é pre ci so que, re al men te, as For ças Arma-
das pos sam sair de uma po si ção pas si va para uma
po si ção ex tre ma men te ati va, de co o pe ra ção com
to das as for ças de se gu ran ça des te País, se não, in -
fe liz men te, mais tar de, elas se rão cha ma das já
numa si tu a ção bem mais gra ve. Mu i to obri ga do. Pa -
ra be ni zo V. Exª pela pre o cu pa ção.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sou eu
quem agra de ce V. Exª por esse apar te que ilus tra
meu dis cur so. Lem bro o dis cur so do Se na dor Du ci-
o mar Cos ta, on tem, que mos trou a gra vi da de da
ação cri mi no sa em seu Esta do, o Pará. É cons tran-
ge dor, é amar go de ma is, es pe ci al men te para mim,
que já fui po li ci al, ve ri fi car que há ban dos, ou qua -
dri lhas – ou seja, não se tra ta de cri me or ga ni za do,
mas de ban dos ou qua dri lhas –, que, às ve zes, mu -
dam de um Esta do para ou tro. O Se na dor Ney Su -
as su na sabe dis so, por que pas sa mu i to tem po no
Rio de Ja ne i ro. São ban dos ou qua dri lhas que saem 
de seu lu gar de ori gem e vão agir onde sa bem que a
re a ção po li ci al é qua se ne ga ti va. E o di nhe i ro cor re
pelo País in te i ro. O as sal to ao ban co, a hu mi lha ção
ao ci da dão co mum, que fica como re fém em tro cas
de ti ros com a po lí cia, é de uma gra vi da de inex pli cá-
vel, que cho ca.

E quan do V. Exª dis se que o ge ren te lhe li gou
para di zer que pre fe re per der o seu em pre go, ter um 
em pre go de se gun da clas se, a ter o cons tran gi men-
to e o medo de sa ber que pode não vol tar para casa,
onde sua fa mí lia deve es tar oran do todo o tem po,
achei tão im por tan te a co lo ca ção que V. Exª fez que
a ano tei aqui. Como se ele fos se um po li ci al que não
sabe se vol ta para casa sem pre que sai para o tra -
ba lho! Ele não é obri ga do a co lo car em ris co a pró -
pria vida para de fen der o ban co ou o di nhe i ro do
ban co. E eles es tão so fren do cons tran gi men to. Não
é a pri me i ra vez. Eu vi, há pou co tem po, o mes mo
tipo de ação. 

Então, es ses cri mi no sos me re cem um tra ta-
men to o mais se ve ro pos sí vel. Não é au men tar pena
não. Eles têm que ter um cas ti go à al tu ra da ação cri -
mi no sa – e não só para o re sul ta do do be ne fí cio do
rou bo, do fur to, que é o di nhe i ro –, pelo cons tran gi-
men to, pelo so fri men to que im põem ao ci da dão de
bem.
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V. Exª pe diu um apar te, Se na dor Du ci o mar Cos -
ta?

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se -
na dor Ro meu Tuma, que ro, ini ci al men te, pa ra be ni-
zar V. Exª pelo pro nun ci a men to. V. Exª de di cou a vida 
à se gu ran ça pú bli ca des te País. Ontem, eu fa zia o
meu pro nun ci a men to e co lo ca va que aqui lo que
acon te ceu nas ci da des de Tu cu ruí e Re den ção, no
Esta do do Pará, sex ta-fe i ra, não foi um sim ples as -
sal to a ban co.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – São ter ro ris-
tas.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Foi
as sal to a uma ci da de, que fi cou si ti a da, e sua po pu la-
ção, ren di da. É algo que eu ain da não vi...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É ação ter -
ro ris ta.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Ação 
ter ro ris ta. Eu ain da não vi em ne nhu ma ci da de do
Bra sil, em ne nhum lo cal do Bra sil, uma ação como a
que acon te ceu re cen te men te no Pará. E apro ve i to o
apar te ao dis cur so de V. Exª para di zer que eu fiz um
ape lo, uma so li ci ta ção ao Mi nis tro da Jus ti ça, de apa -
re lha men to da Po lí cia Fe de ral do Esta do do Pará, que 
se en con tra to tal men te de sa pa re lha da, sem a me nor
con di ção, pre ci san do, sim, de que S. Exª olhe com
mais ca ri nho para ela, até pela nos sa con di ção ge o-
grá fi ca. O nos so Esta do, a nos sa Ca pi tal, a nos sa ci -
da de são a por ta da Ama zô nia. E é ne ces sá rio re al-
men te um tra ba lho mais in ten so da Po lí cia Fe de ral no
que diz res pe i to ao pró prio equi pa men to, pes so al; en -
fim, que ela seja olha da com mais ca ri nho.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, sei que meu tem po já se es go tou, mas vou
con ce der o apar te ao Se na dor Ney Su as su na. Em se -
gui da, en cer ro.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Ro meu Tuma, pa ra be ni zo V. Exª pelo dis cur so.
Há cer tas ho ras em que não en ten de mos o que se
pas sa no País. Uma das gran des re vis tas do País,
nes ta se ma na, traz qua se que uma apo lo gia a um
ban di do que já ma tou mais de cem pes so as, o Ma ta-
dor. Fi ca mos im pres si o na dos por que, a par tir de ago -
ra, com todo cer te za, ou tros vão que rer o mes mo es -
pa ço: duas pá gi nas de re vis ta.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O ban di do é
va i do so. Qu an to mais ele se des ta ca na im pren sa,
mais ele quer pra ti car o mal.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Com toda
cer te za. Então, não con si go en ten der como é que
numa hora em que toda a so ci e da de está en ga ja da
na luta con tra o cri me or ga ni za do, em que to dos es ta-
mos bus can do le gis la ção mais dura, me lho ria no sis -
te ma pe nal e tudo mais, sur pre en den te men te, uma
re vis ta de gran de cir cu la ção dá duas pá gi nas a um
ban di do que diz já ter ma ta do cem pes so as. E ele
está para sair da ca de ia. Aca ba ram os 30 anos da
pena e ele vai vol tar às ruas.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – E mata por
pra zer.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Está ta tu a-
do no bra ço: “eu mato por pra zer”.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ney Su as su na.

Agra de ço ao Pre si den te a to le rân cia e dou por
en cer ra do meu dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pe diu a pa la vra, como Lí der, o no bre Se na dor
Tião Vi a na, a quem a con ce do pelo pra zo de cin co mi -
nu tos, de acor do com o Re gi men to Inter no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, gos ta ria de tra tar de dois as sun tos:
um diz res pe i to ao no bre Se na dor Mão San ta, que foi
ci ta do no pro gra ma do Par ti do dos Tra ba lha do res do
DF on tem, e o ou tro, ao meu que ri do ami go e com pa-
nhe i ro Se na dor Pa u lo Paim.

Há um de ba te pú bli co so bre o com por ta men to
de al guns Lí de res par ti dá ri os em re la ção às re for mas
que são en ca mi nha das pelo Go ver no Fe de ral ao
Con gres so Na ci o nal, as qua is são, sem dú vi da, uma
con tri bu i ção à so ci e da de bra si le i ra, à his tó ria de mo-
crá ti ca e à po lí ti ca des te País e re fle tem a pró pria face 
do Par ti do dos Tra ba lha do res. Evi den te men te, to dos
co nhe cem a evo lu ção e o ama du re ci men to po lí ti co do 
PT e sa bem que tudo isso foi con quis ta do com mu i ta
luta e di fi cul da de, com vi tó ri as e der ro tas. E uma gran -
de vi tó ria foi a con so li da ção do que tal vez seja o que
há de mais pre ci o so na po lí ti ca: a es ti ma e o res pe i to
por par te da so ci e da de bra si le i ra, o re co nhe ci men to
de um Par ti do co e ren te com suas ações, com seu
pas sa do, com seu pre sen te.

A nos sa prá ti ca de mo crá ti ca in ter na sem pre foi
pa u ta da por al guns pro ce di men tos: um de les é a plu -
ra li da de de idéi as, que ocor reu nas gran des e im por-
tan tes di ver gên ci as in ter nas; um ou tro é o di re i to de -
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mo crá ti co, com que o Par ti do dos Tra ba lha do res sem -
pre con vi veu, de per mi tir que as di ver gên ci as ex ter-
nas fos sem apre sen ta das com mu i ta na tu ra li da de.

O que es ta mos vi ven do ago ra é um pou co da
nos sa pró pria his tó ria. Alguns Par la men ta res dis cor-
dam da re for ma da Pre vi dên cia So ci al que apre sen ta-
mos, ou tros a de fen dem, e as Li de ran ças con du zem
suas Ban ca das em re la ção a esse tema, den tro do
Par la men to. Há um ajus te, um apren di za do do que é
ser Go ver no, a con so li da ção da tese de go ver no e o
en ten di men to de que este País pre ci sa ser vir a to dos.
Após 500 anos de in jus ti ça, a nos sa res pon sa bi li da de
ma i or é a da cons tru ção de um novo Bra sil. E as di ver-
gên ci as aflo ram, ba se a das em nos sas te ses, em nos -
sa bi o gra fia.

O Se na dor Pa u lo Paim e eu ti ve mos uma di ver-
gên cia pú bli ca on tem, o que é na tu ral pela nos sa his -
tó ria de mo crá ti ca. Gos ta ria de de i xar mu i to cla ro o
pro fun do e con cre to res pe i to que te nho pela bi o gra fia
de S. Exª, por sua mi li tân cia no Par ti do dos Tra ba lha-
do res, por sua de fe sa in tran si gen te da clas se tra ba-
lha do ra bra si le i ra, por sua de fe sa apa i xo na da e mis si-
o ná ria de um sa lá rio mí ni mo dig no para a so ci e da de
bra si le i ra e de um de ba te so bre a dis tri bu i ção de ren -
da, bem como res sal tar a im por tân cia po lí ti ca de seu
man da to.

No en tan to, hoje há um di vi sor de águas en tre
nós: o mé to do. Esta mos de fen den do, como li de-
ran ças na so ci e da de, que haja a pos si bi li da de de
di ver gên cia, mas que esta seja, pri me i ro, con clu í-
da e con so li da da in ter na men te, ex plo ra da em to -
das as suas al ter na ti vas den tro da Ban ca da, e,
pos te ri or men te, tor na da pú bli ca. Essa é uma ca-
rac te rís ti ca da nos sa de mo cra cia in ter na. Sem pre
hou ve e ha ve rá esse com por ta men to aber to do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Não nos in co mo da, em
ab so lu to, que haja di ver gên cia ex ter na e que esta
seja tor na da pú bli ca para a so ci e da de. O nos so
gran de re que ri men to na re la ção po lí ti ca é que haja 
um es go ta men to das di fe ren ças no cam po in ter no
e que de po is pos sa mos de ba ter aber ta men te com
a so ci e da de.

De i xo re gis tra do nos Ana is do Se na do Fe de ral
que o Se na dor Pa u lo Paim con ti nua me re ce dor do
mais ab so lu to res pe i to e de sa gra da ad mi ra ção, unâ -
ni me den tro da Ban ca da. As di ver gên ci as são na tu ra-
is, os mo men tos de em ba te po lí ti co so bre mé to do po -
dem ocor rer com cer ta na tu ra li da de, e isso não nos
afe ta rá em ab so lu ta men te nada.

Nos so en ten di men to é o de que as di ver gên ci-
as, as con vic ções, as res pon sa bi li da des por po si ções
po lí ti cas as su mi das de vem ser es go ta das in ter na-
men te, an tes de se rem tor na das pú bli cas. Não há ne -
nhum pro ble ma quan to à li ber da de de ex pres são das
con vic ções e da vi são de mun do.

Não te nho dú vi da, Se na dor Pa u lo Paim, de que
o dia-a-dia de V. Exª como mi li tan te, como cons tru tor
fun da men tal do Par ti do dos Tra ba lha do res, con so li da
sua per so na li da de po lí ti ca e sua au to ri da de para de -
ba ter, pu bli ca men te, qual quer tema com a so ci e da de
bra si le i ra.

Pode ha ver um di vi sor de águas em re la ção ao
nos so mé to do, mas o sen ti do que es ta mos cons tru in-
do é exa ta men te o mes mo: que re mos che gar à cons -
tru ção de um Bra sil novo, jus to, ver da de i ro, de mo crá-
ti co. V. Exª é um gran de ali cer ce da cons tru ção na ci o-
nal do Par ti do dos Tra ba lha do res, que hoje é po der.

Foi di fí cil a cons tru ção do PT como Par ti do.
Ten do o PT con so li da do a es ti ma da so ci e da de e
ob ti do re co nhe ci men to por sua co e rên cia como um
par ti do de mo crá ti co, que tem a ca pa ci da de de con -
vi ver bem com a de mo cra cia in ter na, ad vo go que o
tema Pre vi dên cia So ci al seja re vis to tan to por nós,
Lí de res, como por aque les que têm al gu ma di ver-
gên cia.

Da nos sa par te, é mu i to tran qüi lo afir mar con vic-
ções de res pe i to a to dos os mi li tan tes. E não digo isso 
ape nas a V. Exª, Se na dor Pa u lo Paim. A Se na do ra
He lo í sa He le na, para nós, tam bém é um bem con-
quis ta do na his tó ria do Par ti do dos Tra ba lha do res. S.
Exª é me re ce do ra do nos so res pe i to e ad mi ra da por
sua co ra gem e con vic ções. Há en tre nós di fe ren ça de
mé to do na re la ção po lí ti ca, o que deve ser tra ta do
com ab so lu ta con si de ra ção e dig ni da de na ati vi da de
po lí ti ca de cada um. E o Par ti do, que tem ca mi nhos a
se guir, tem obri ga ção de de fen der seu es ta tu to, sua
dis ci pli na, suas ra zões de or ga ni za ção que foi cons -
tru í da ao lon go do tem po.

Sr. Pre si den te, ain da que ro tra tar da ve i cu la ção,
no dia de on tem, do pro gra ma do Par ti do dos Tra ba-
lha do res do Dis tri to Fe de ral, du ran te o qual o Se na-
dor Mão San ta foi ci ta do por uma ma té ria que diz res -
pe i to à Jus ti ça Ele i to ral, quan do era Go ver na dor de
seu Esta do. Tal vez a in ten ção do pro gra ma te nha sido 
jor na lís ti ca, mas pode ter in si nu a do uma ofen sa à
hon ra do Se na dor Mão San ta, pro ce di men to que não
me pa re ce jus to.
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Gos ta ria de de i xar cla ro que o Se na dor Mão
San ta foi um ali a do do Par ti do dos Tra ba lha do res no
úl ti mo ple i to ele i to ral. S. Exª apo i ou o Go ver na dor
Wel ling ton Dias, para uma vi tó ria con sa gra do ra no
Esta do do Pi a uí. O seu apo io foi mu i to im por tan te. Te -
mos re co nhe ci men to e gra ti dão po lí ti ca pelo apo io
dado.

De nos sa par te, não há ab so lu ta men te qual quer
ati tu de que pos sa sig ni fi car in jus ti ça ao Se na dor Mão
San ta. Espe ra mos que a Di re ção Re gi o nal do PT do
DF veja o que ocor reu e pro ce da às de vi das in ves ti ga-
ções.

Não es tou tra tan do des sa ma té ria, pri me i ro, no
âm bi to da Di re ção Re gi o nal, por que en ten do que
hou ve in si nu a ção de ofen sa à hon ra do Se na dor Mão
San ta e não con si de ro jus to de i xar uma ma té ria ve i-
cu la da pu bli ca men te sem res pos ta de re ti fi ca ção no
âm bi to do Se na do Fe de ral.

Tive a opor tu ni da de de ou vir o Go ver na dor Wel -
ling ton Dias, do Pi a uí, cuja po si ção é tam bém de so li-
da ri e da de e de in tran si gen te re co nhe ci men to do apo -
io po lí ti co do Se na dor Mão San ta à vi tó ria do Par ti do
dos Tra ba lha do res na que le Esta do, da sua so li da ri e-
da de e da sua his tó ria po lí ti ca.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Se na dor Pa u lo Paim, o art. 14, in ci so VI, pre vê
a con ces são da pa la vra a V. Exª por ter sido ci ta do.
Des sa for ma, V. Exª tem a pa la vra para uma ex pli ca-
ção pes so al.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para uma
ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fi quei fe liz de ou vir o
pro nun ci a men to do Lí der Tião Vi a na, no sen ti do de
que re co nhe ce a nos sa ca mi nha da até esta Casa,
numa li nha sem pre in tran si gen te de de fe sa dos tra ba-
lha do res da área pú bli ca e da área pri va da, de apo -
sen ta dos e de pen si o nis tas.

Con fes so, Lí der Tião Vi a na, que hoje, pela ma -
nhã, ao ler os jor na is, fi quei, eu di ria, frus tra do e tam -
bém mu i to in dig na do por te rem atri bu í do a V. Exª ex -
pres sões como a de que eu es ta ria de fen den do uma
ou tra vi são na con tri bu i ção dos ina ti vos à pro cu ra de
ho lo fo tes, ou mes mo que eu que ria, na mi nha po si ção
a res pe i to da re for ma da Pre vi dên cia, que não fos se
tri bu ta do quem ga nha R$52 mil. Con si de ro isso, Sr.
Pre si den te, Sr. Lí der, se fos se ver da de, da ma i or gra -

vi da de, o que des qua li fi ca ria o de ba te. Se ria um de -
ba te des qua li fi ca do, no cam po do ata que pes so al, já
que V. Exª sabe a mi nha po si ção. Não sou a fa vor de
quem ga nha R$52 mil e nem de quem ga nha R$17
mil ou R$18 mil. De fen do, na re for ma da Pre vi dên cia,
que nin guém ga nhe do Erá rio um sa lá rio ma i or do
que o do Pre si den te da Re pú bli ca, hoje em tor no de
R$8,5 mil.

Fico fe liz, pois V. Exª já tes te mu nhou a mim que
não foi essa a ex pres são que V.Exª usou re fe rin do-se
a este Par la men tar. Mes mo a ques tão dos ho lo fo tes.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es -
tou no meu quar to man da to. To das as ve zes que me
can di da tei do brei o nú me ro de vo tos, sa in do de 40 mil 
vo tos e che gan do a esta Casa, na úl ti ma ele i ção, com
2,2 mi lhões de vo tos. Te nho oito anos pela fren te.

O que fiz on tem na tri bu na foi um de ba te com o
Ple ná rio so bre o 1º de Maio, Dia do Tra ba lha dor, e ex -
pres sei o meu pon to de vis ta. Eu di zia a V. Exª que de -
po is que che gar a pro pos ta de re for ma da Pre vi dên-
cia, aí sim, vai co me çar o ver da de i ro de ba te. Enten do
que o de ba te co me çou na Câ ma ra e no Se na do. E é
nor mal que haja po si ções di ver gen tes e pon tu a das.

Eu di zia on tem e re pi to hoje que a Câ ma ra e o
Se na do têm to das as con di ções – como dis se o Pre si-
den te Lula, quan do en tre gou à Casa o pro je to – de,
com li ber da de e so be ra nia, emen dar, mo di fi car, fa zer
subs ti tu ti vos e cons tru ir a me lhor pro pos ta para a so -
ci e da de. É nes sa ori en ta ção do Pre si den te Lula que
es tou me gui an do.

Por isso, Sr. Lí der, Se na dor Tião Vi a na, fico fe liz
com o seu po si ci o na men to, na li nha de en ten der tam -
bém a mi nha opi nião.

Ha ve re mos, ama nhã, de re a li zar uma gran de
re u nião, com en ti da des de tra ba lha do res das áre as
pú bli ca e pri va da, com Par la men ta res, para dis cu tir o
pro je to de re for ma da Pre vi dên cia, o que fa rei sem pre
na li nha da pro pos ta po si ti va, cons tru ti va. E ca mi nho,
Sr. Lí der, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, como di zia
on tem e re pi to hoje, na ex pec ta ti va de que a es pe ran-
ça ven ça o medo, e que nin guém te nha medo do de -
ba te.

Va mos fa zer um gran de de ba te, fra ter nal, so li-
dá rio, equi li bra do, sem ata ques pes so a is de ne nhu-
ma for ma. Sei que V. Exª não o fez, e eu tam bém não
o fiz, em ne nhum mo men to. Di ver sas ve zes, subi à tri -
bu na para de fen der pon tos de vis ta, e fa rei o de ba te
no cam po das idéi as, no cam po de vi são es pe cí fi co
da re for ma da Pre vi dên cia. E é cla ro que va mos mu -
dar a re for ma. Não co nhe ci, em 17 anos como Par la-
men tar Fe de ral, uma úni ca pro pos ta que te nha sido
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apro va da na ín te gra, ca rim ba da, seja des te ou da-
que le Go ver no.

Acre di to, tam bém, que o Go ver no Lula está
aber to ao diá lo go, ao en ten di men to, e há de ou vir,
sim, as po si ções di ver gen tes.

Fi quei con ten te quan do V. Exª teve a ini ci a ti va,
Lí der Tião Vi a na, de que, na pró xi ma quar ta-fe i ra, te -
nha mos um de ba te in ter no com o Mi nis tro Ri car do
Ber zo i ni so bre as di ver gên ci as a res pe i to da pro pos-
ta. Fico tran qüi lo ao fa zer esse po si ci o na men to, pois a 
so ci e da de bra si le i ra sabe que tan to eu como V. Exª,
as sim como o Pre si den te Lula, que re mos o me lhor
para o País, e ha ve re mos de cons tru ir a me lhor pro -
pos ta.

Era isso o que eu ti nha a di zer e mu i to obri ga do
pela to le rân cia, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão
San ta, do PMDB do Esta do do Pi a uí, por per mu ta
com o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, Se na dor
pelo Tocan tins, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ros e
bra si le i ras que nos as sis tem, aqui ou pela TV Se na-
do, mi nhas pri me i ras pa la vras são de agra de ci men to.
Enten do que a gra ti dão é a mãe de to das as vir tu-
des. Por tan to, agra de ço a esse gran de Lí der do
Par ti do dos Tra ba lha do res, Se na dor Tião Vi a na, de
pers pec ti vas in ve já ve is na po lí ti ca do seu Esta do e
do Bra sil.

Der ro ta do como can di da to a Go ver na dor do
Dis tri to Fe de ral por duas ve zes, e com a mi nha par ti-
ci pa ção, na pri me i ra vez, o Se na dor Cris to vam Bu ar-
que apo i ou o can di da to que eu der ro tei e foi no Pi a uí
fa zer cam pa nha. E, como é do meu fe i tio, vim a Bra sí-
lia fa zer cam pa nha pelo can di da to do PMDB, o ex tra-
or di ná rio ho mem pú bli co, em pre en de dor que re vi ve
Jus ce li no Ku bits chek, Jo a quim Ro riz.

Da pri me i ra vez, vim por que o Cris to vam Bu ar-
que foi lá. Ele ti nha pou co co nhe ci men to de que a se -
gun da ma i or co lô nia de bra si le i ros que cons tru iu Bra -
sí lia é a dos pi a u i en ses – a dos mi ne i ros é a ma i or. E
ele ga nhou no pri me i ro tur no e per deu de po is. Per deu
com o nos so apo io e o dos pi a u i en ses. Nós es co lhe-
mos o tra ba lho de Ro riz, o pro gres so, a ge ne ro si da de
de aco lher os nor des ti nos.

E, re e le i to Go ver na dor do Esta do do Pi a uí, en -
fren tei um pro ces so ju di ci al. As pri me i ras ele i ções sa -
í ram da mi nha ci da de, Par na í ba, a ma i or ci da de do
Pi a uí. Con se gui 93,84% dos vo tos na mi nha ci da de.
Foi a ma i or vo ta ção dada a um ci da dão em ple i tos se -
me lhan tes. Jus ce li no Ku bits chek teve em Di a man ti na
e Ro nal do Cu nha Lima, na Pa ra í ba, teve vo ta ção in fe-
ri or. O meu Par ti do dis se que esta foi a ma i or vo ta ção
de um can di da to a Go ver na dor na sua ci da de:
93,84% dos vo tos – um can di da to do PFL, um do Par-
ti do do Col lor e ou tro do PT. Na que la pri me i ra vez, o
can di da to da si tu a ção que foi der ro ta do por mim – da
ma i or oli gar quia da his tó ria do Pi a uí – ti nha 145 pre fe-
i tos. Nós só tí nha mos três Pre fe i tos. Ven ce mos a oli -
gar quia e os po de ro sos que man da ram em Bra sí lia e
no Pi a uí por 50 anos. De 10 jor na is, eles ti nham nove
e eu ti nha um pe que no; de 57 emis so ras, eles ti nham
54 e eu, três; de cin co re des de te le vi são, eles ti nham
to das as cin co e nós, ne nhu ma, e ga nha mos as ele i-
ções para Go ver na dor.

Esse es que ma foi for ta le ci do pela nos sa pu jan-
ça, por que nós, do PMDB, aqui es ta mos e re pre sen-
ta mos o nos so Esta do, com a co ra gem de Ulysses
Gu i ma rães, de Teo to nio Vi le la, de Tan cre do Ne ves.
De fen día mos a can di da tu ra pró pria do PMDB, o ma i-
or par ti do des te País, pela be le za da sua his tó ri ca de -
mo cra ti za ção, o que o Pla nal to não que ria, não de se-
ja va e não de i xou acon te cer. O nos so Par ti do ti nha
ex ce len tes, ex tra or di ná ri os, os me lho res no mes: Pe -
dro Si mon, Se na dor sím bo lo das vir tu des, que se
igua la a Rui Bar bo sa; e o nos so ex-Go ver na dor de Mi -
nas Ge ra is,  Ita mar Fran co. S. Exª che gou à con clu são
de que eu se ria o me lhor com pa nhe i ro para ele, com
gran de apo io dos Go ver na do res do Nor des te, do
PMDB, e me con vi dou para ser Vice-Pre si den te na
sua cha pa.Ele foi ao Pi a uí, e re ce bi or dens de não re -
cep ci o ná-lo. Eu, como ho mem do Pi a uí, es ta va lá. S.
Exª re ce beu um tí tu lo de ci da dão, e eu o con de co rei
com a ma i or co men da. Por co in ci dên cia, ha via uma
re u nião de ve re a do res, onde Ita mar Fran co anun ci ou
a sua in ten ção de ser can di da to e par ti ci par de nos sa
cha pa. Paes de Andra de quis anun ci ar, mas não de i-
xei.

Os der ro ta dos, como esse can di da to a Go ver-
na dor des te Dis tri to Fe de ral, ini ci a ram um pro ces so
no Esta do do Pi a uí. O re sul ta do foi 6 a 1. E, nas vés -
pe ras, na ca la da da no i te, essa Jus ti ça bra si le i ra fez
co nos co pior do que Pi la tos, que la vou as mãos.
Essa Jus ti ça su jou as mãos e, no pro ces so mais
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imo ral, afas tou-nos do Go ver no. Ra mez Te bet acom -
pa nhou e ten tou nos de fen der. Foi tão imo ral que re -
cor re mos. Evan dro Lins e Sil va, o ma i or dos bra si le i-
ros, fora nos de fen der. Não adi an tou, pois não hou ve
di re i to de de fe sa.Era or dem do Go ver no Cen tral que
o PMDB fi cas se sub mis so. Mas sou ho mem do Pi a-
uí, e Cris to me deu for ças. Apren di de Cris to que “os
hu mi lha dos se rão os exal ta dos e os exal ta dos se rão
hu mi lha dos”.

So zi nho, con tra o PMDB na ci o nal e do Esta do, o 
PT sem ne nhu ma Pre fe i tu ra em 224 ci da des do Pi a uí
– das qua is Deus me per mi tiu cri ar 76. São 224 ci da-
des, e o PT não ti nha Pre fe i to em ne nhu ma ci da de, e
nós ven ce mos as ele i ções.

Em po lí ti ca e na de mo cra cia, en si nei ao povo do 
Pi a uí que o povo é o po der, que é o povo quem jul ga.
Não adi an tam as opi niões de um can di da to fra cas sa-
do, frus tra do, der ro ta do, do Dis tri to Fe de ral. O povo é
o po der. Apren di na in fân cia: “Não cho res, meu fi lho;
Não cho res, que a vida é luta re nhi da: vi ver é lu tar. A
vida é com ba te, que os fra cos aba te, que os for tes,
os bra vos só pode exal tar”. For te e bra vo é o povo do
Pi a uí.

Eu co nhe cia o povo do Pi a uí. Ti ve mos um in ter-
ven tor, João José da Cu nha Fi dié, de Por tu gal, que ia
cri ar e fa zer do Nor te do País um País ali a do à Por tu-
gal. Nós ex pul sa mos esse por tu guês in ter ven tor em
ba ta lha san gren ta.  Enten di que, numa ba ta lha de mo-
crá ti ca, nós ex pul sa ría mos o in ter ven tor ame ri ca no. E
como foi fá cil! Mi nhas ex pec ta ti vas fa lha ram. Pen sei
que ha ve ria se gun do tur no, mas o povo do Pi a uí é for-
te e nos traz até aqui.

Aqui re pre sen ta mos com al ti vez esse povo, a
quem agra de ce mos pelo apo io, pri me i ro, por nos te -
rem tra zi do a esta Casa, dig ni fi ca da por tan tos pi a u i-
en ses, como Pe trô nio Por tel la, e so bre tu do por ter -
mos con se gui do der ro tar duas ve zes es sas li de ran-
ças fra cas do PT no Dis tri to Fe de ral.

Esta va ins cri to e agra de ço ao gran de Lí der Tião
Vi a na, or gu lho do Par ti do dos Tra ba lha do res. So nhei
em ser mé di co. Enten do que a Me di ci na é a mais hu -
ma na das ciên ci as, e o mé di co, o gran de ben fe i tor da
hu ma ni da de. Hoje sou Se na dor do Bra sil e um mé di-
co. To dos le va mos a nos sa for ma ção pro fis si o nal para 
onde va mos – o ad vo ga do, o jor na lis ta. Sou mé di co, e 
o mé di co bus ca a eti o lo gia, a ca u sa, o di ag nós ti co,
para fa zer o tra ta men to, e o di ag nós ti co já está fe i to:
este País está do en te, e mu i to do en te. A prin ci pal do -
en ça é o de sem pre go. É con tra Deus: “co me rás o pão
com o suor do teu ros to”; con tra o após to lo Pa u lo, que
dis se que quem não tra ba lha não me re ce ga nhar

para co mer. Em con se qüên cia dis so, vêm a vi o lên cia
e a in se gu ran ça.

O ma i or es tu di o so de po lí ti ca no mun do Nor ber-
to Bob bio, se na dor vi ta lí cio do Re nas ci men to, na Itá -
lia diz que o mí ni mo que um go ver no tem a dar a seu
povo é a se gu ran ça – se gu ran ça à vida, à li ber da de e
à pro pri e da de.

Esta mos no caos, por que não te mos isso. O di -
ag nós ti co é fe i to por meio das pes qui sas, que mos-
tram que o ter ce i ro gran de mal é a sa ú de, con se qüên-
cia do de sem pre go e da vi o lên cia. A sa ú de, con for me
reza a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, não é ape nas
au sên cia de do en ça ou en fer mi da de, mas o mais
com ple to bem-es tar fí si co, men tal e so ci al. Te mos de
com ba ter o pa u pe ris mo.

E a sa ú de? A sa ú de vai mu i to mal – as pes qui-
sas di zem. Como mé di co, digo que vai mu i to bem. O
País avan çou, sen do um dos pa í ses de Pri me i ro Mun -
do em ciên ci as e téc ni cas da sa ú de. Está mu i to bem
para quem tem di nhe i ro e pode pa gar um pla no de sa -
ú de, pois quem es pe ra a sa ú de do go ver no está ar ra-
sa do. E que ro me lho rar as co i sas para o PT – Se na-
dor Tião Vi a na, aten tai bem. Se na dor Edu ar do Su-
plicy, o Pi a uí já aju dou mu i to o go ver no com Gu a ri ba,
Aca uã, fa zen do mar ke ting de bon da de.

Qu e ro di zer aos que me acu sa ram, aos que me
afas ta ram – qua tro itens –, que es ta mos aqui de ca -
be ça al ti va. Um era uma luz san ta: eu pa ga va a luz
dos po bres – quem gas ta va me nos de 30 qui lo watts.
Orgu lho-me tam bém de ter dado sopa aos po bre zi-
nhos: o pri me i ro res ta u ran te po pu lar foi cons tru í do no
Pi a uí – a mi nha mu lher Adal gi sa, que me acom pa nha,
ti rou o ba ta lhão de po lí cia e fez o pri me i ro res ta u ran te
po pu lar. Ga ro ti nho e Má rio Co vas fo ram lá ver esse
res ta u ran te e se ins pi ra ram nele. Não foi o PT não: o
pri me i ro res ta u ran te po pu lar foi aber to em fe ve re i ro
de 1995 no Pi a uí.

Qu an to a anis ti ar con tas de água: anis ti ei mes -
mo, mas não foi por isso que ga nhei não. A anis tia que 
con ce di é se me lhan te àque la que é con ce di da ao
rico, que tira no ban co o que pre ci sa, não paga e de -
po is par ce la a sua dí vi da em dez anos. Eu fiz isso
para os po bres do Pi a uí, par ce lei as con tas em dez
anos – aque les R$200,00 ou R$300,00, que são pou -
co para nós, re pre sen tam mu i to para eles. Anis ti ei in -
dis tin ta men te.

Foi dito tam bém que o go ver na dor doou re mé di-
os e, por isso, ele ga nhou. Dei. Como mé di co, sem pre
dei e dei por que, na di ta du ra, cri ou-se um gran de ins -
tru men to de sa ú de: os me di ca men tos da Ceme. O go -
ver no pas sa do, equi vo ca do, fe chou o aces so dos po -
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bres aos me di ca men tos, pois a Ceme for ta le cia de ze-
nas de la bo ra tó ri os mé di cos na ci o na is, com pran do
ou fa bri can do, além de dis tri bu ir re mé di os que che ga-
vam a to dos os po bres. Dei mes mo re mé dio para os
po bres – acho que dei até pou co! E foi o go ver no que
ti rou os re mé di os dos po bres que me cas sou, mas o
povo cas sou os cas sa do res. Essa é a ver da de, pois
es ta mos aqui.

Inter pus re cur so que não foi jul ga do. O Su pre mo
não jul gou. Sem pre con fi ei no povo. Eu di zia que o
povo é o po der, e en si nei o povo do Pi a uí a can tar
“Lula lá, Mão San ta cá”. Essa é a ver da de. Tião Vi a na,
o que me fez su bir à tri bu na não foi o de se jo de me de -
fen der, pois já fui de fen di do pelo bra vo povo do Pi a uí
– eles fi ze ram a mi nha de fe sa e fi ze ram jus ti ça. A voz
do povo é a voz de Deus. Na de mo cra cia, é o povo. No 
en tan to, Se na dor Tião, que ria ler a se guin te car ta e
que ria o seu au xí lio, acre di tan do que V. Exª é a es tre la
do PT.

No Pi a uí tem um am bu la tó rio de um hos pi tal
uni ver si tá rio co me ça do em 1989, por tan to há qua tor-
ze anos. Vá ri os lu ta ram por ele. Qu e ro vos di zer que
ve nho aqui tra zer um ape lo ao PTB, ao PT de Lula, de
Tião Vi a na, de Paim e de Mer ca dan te re la ti va men te a
um hos pi tal ini ci a do em 1989 – R$ 22 mi lhões in ves ti-
dos, 18.000 m² de área cons tru í da, qua ren ta am bu la-
tó ri os. Esse hos pi tal está pa ra do por que não tem
ver ba para cus te io. A Uni ver si da de Fe de ral, que
exis te há mu i tos anos, pa ra si ta os hos pi ta is do Esta -
do do Pi a uí.

O Pi a uí, na sua gran de za po lí ti ca e ci en tí fi ca, é
um dos mais avan ça dos cen tros da me di ci na des te
Bra sil por uma ra zão: na di ta du ra, Var gas saiu in di-
can do te nen tes como in ter ven to res em to dos os Esta -
dos bra si le i ros, mas o Pi a uí, di fe ren te men te – o Pi a uí
que me jul gou e que re pre sen to –, não ace i tou um mi -
li tar, ace i tou o mé di co Leô ni das de Cas tro Mel lo, que,
no Go ver no Var gas, im plan tou um ma jes to so cen tro
hos pi ta lar.

Enquan to a Uni ver si da de Fe de ral pa ra si ta es-
sas ins ti tu i ções, o Go ver no Fe de ral está ton to, não
con se gue R$60 mil para o cus te io da que le hos pi tal,
que é o ma i or cen tro mé di co da Re gião Nor te.

Con ce do apar te ao Se na dor do meu par ti do,
Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Mão San ta, que ro me so li da ri zar com V. Exª, a quem
ad mi ro. V. Exª foi in jus ti ça do, sim, por al guns, mas foi
re com pen sa do por seu povo, que V. Exª tão bem re -
pre sen ta. V. Exª de mons tra, no exer cí cio do man da to
que o Pi a uí lhe con fi ou, um acen dra do amor a um

dos me no res Esta dos da Fe de ra ção. Ao lon go de
todo o seu pro nun ci a men to de hoje, ouvi quan tas ve -
zes – e com a boca che ia, com o co ra ção na tu ral-
men te re ple to de emo ção – V. Exª pro fe riu o nome de 
seu Esta do nes ta Casa. Sua atu a ção tem se pa u ta do
pela com pre en são dos pro ble mas, pelo es pí ri to hu -
ma ni tá rio que o ca rac te ri za – esse es pí ri to hu ma ni-
tá rio pude ob ser var, como mi nis tro, quan do es ti ve no 
Pi a uí; vi a ale gria do povo com V. Exª. Hoje, seu dis -
cur so abor da te mas so ci a is, co me ça di zen do que o
de sem pre go é a ra zão de to dos os ou tros ma les que
exis tem em nos so País. Aca ba mos de pas sar por ou -
tro Pri me i ro de Maio. Antes pe dia-se sa lá rio nes te
País, hoje se pede em pre go. É o que V.Exª está a re -
cla mar em nome da sua gen te, em nome do povo
bra si le i ro: mais em pre go, mais sa ú de, me lhor edu ca-
ção. V.Exª está de pa ra béns. Te nha a mi nha so li da ri-
e da de pe las in jus ti ças que so freu re cen te men te. O
Se na dor Tião Vi a na, com o es pí ri to cla ri vi den te que
tem, ma ni fes tou esse sen ti men to a que V. Exª se re -
fe riu, que é o sen ti men to da gra ti dão – sen ti men to
que, no meu en ten der, tam bém é a me mó ria da
alma. Mas a ima gem já foi para o Bra sil in te i ro. Não
po de ria ter sido ve i cu la do um pro gra ma ci tan do o
nos so Mão San ta. Não po dia. Mão San ta é esse ho -
mem que está na tri bu na; esse ho mem de co ra ção
hu ma ni tá rio; esse ho mem jus to; esse ho mem que
go ver nou bem o Esta do do Pi a uí; esse ho mem que,
aqui, na Casa da Fe de ra ção bra si le i ra, luta pe los in -
te res ses do povo que o ele geu. Os meus cum pri-
men tos a V.Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu agra de ço
o apar te do Se na dor Ra mez Te bet e pas so a pa la vra
ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos. Fa zen do soar a cam pa i nha.) – A Mesa es cla re ce
a V.Exª que o seu tem po já se es go tou há qua tro mi -
nu tos. Gos ta ria de pe dir aos apar te an tes que co la bo-
rem com a Mesa e se jam bre ves em seus apar tes,
por que en tra re mos, logo a se guir, na Ordem do Dia.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Gos ta ria
ape nas, em nome do nos so par ti do, o PMDB, de pres -
tar a V. Exª a nos sa so li da ri e da de e di zer que nós tam -
bém fi ca mos cho ca dos. Acre di ta mos, po rém, que o
Lí der Tião Vi a na já deu uma ex pli ca ção ca va lhe i res ca
nes te ple ná rio, ex pli ca ção que, com toda a cer te za,
deve ter dado a V.Exª um pou co de sa tis fa ção, em bo-
ra a dor da in jus ti ça te nha ma go a do V.Exª. Re i te ro a
nos sa so li da ri e da de, a so li da ri e da de do PMDB. 
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço ao 
Se na dor Ney Su as su na o apar te e ao Sr. Pre si den te,
a to le rân cia.

Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Mão San ta, de Bra sí lia não po de mos acom pa-
nhar to dos os acon te ci men tos ocor ri dos no Pi a uí,
onde uma de ci são da Jus ti ça en cer rou o seu man da to
de Go ver na dor an tes do pre vis to. Mas não há dú vi da
de que o povo do Pi a uí lhe con fe riu toda a le gi ti mi da-
de do man da to de Se na dor que vem exer cen do com
gran de afin co, tra zen do con tri bu i ções que têm le va do
to dos nós a res pe i tá-lo. Na reta fi nal das úl ti mas ele i-
ções, V. Exª po si ci o nou-se fa vo rá vel à es co lha do Go -
ver na dor Wel ling ton Dias, bem como, no se gun do tur -
no, à es co lha do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Por essa ra zão, V. Exª tam bém tem tido o res pe i to de
nos so Par ti do no Pi a uí e no Bra sil. Com res pe i to às
for mu la ções fe i tas por V. Exª, se ava li ar como ade-
qua do que eu as si ne o ofí cio de V. Exª ao Mi nis tro da
Sa ú de em que pede aju da para o hos pi tal de Te re si-
na, V. Exª po de rá con tar com o meu apo io. Meus cum -
pri men tos a V. Exª. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço ao 
Se na dor Su plicy e in cor po ro suas pa la vras ao meu
pro nun ci a men to. Qu e ro di zer que não foi no se gun do
tur no que vo tei no Lula, mas no pri me i ro, e já na Con -
ven ção do PMDB vo tei nos dis si den tes, no Re quião.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Obri -
ga do pelo es cla re ci men to.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, vo ta-
mos no pri me i ro e no se gun do tur nos e que re mos ser
o Ci re neu do Go ver na dor do PT, no Pi a uí, aque le que
aju dou Cris to a car re gar a cruz.

Agra de ço ao Se na dor Tião Vi a na, Lí der des se
gran di o so Par ti do, a sua bon da de e a sua sen si bi li da-
de mé di ca. Peço a S. Exª que nos en ca mi nhe aos Mi -
nis tros da Sa ú de e da Edu ca ção, por que esse é um
hos pi tal uni ver si tá rio, que, além de aju dar a po pu la-
ção po bre, tem a com pe tên cia de en si nar os es tu dan-
tes da área de sa ú de.

Estas são as nos sas pa la vras e ter mi no com as
de Deus e seu Fi lho, que diz: “Bem-aven tu ra dos os
que têm fome e sede de jus ti ça”.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta, o 
Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. Efra im Mo ra is

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Efra im Mo ra is, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edu ar do
Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– 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, no
mês de maio, va mos co me mo rar os 14 anos do lan ça-
men to da pe dra fun da men tal de Pal mas, a ca pi tal do
nos so que ri do To can tins. Mas mais do que ci tar o que
Pal mas re pre sen ta para o Bra sil – como Bra sí lia re -
pre sen tou para este País um avan ço, uma me lhor
ocu pa ção do ter ri tó rio na ci o nal –, que ro des ta car al -
guns fa tos e con quis tas que es tão sen do efe ti va dos
na nos sa ca pi tal pela Pre fe i ta Nil mar Ga vi no Ruiz e
que es tão cha man do a aten ção das im pren sas bra si-
le i ra e in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pri me i ro
as pec to que que ro abor dar é o fato de Pal mas ser a pri -
me i ra ci da de do mun do a co mer ci a li zar os cré di tos de
car bo no se qües tra do, de acor do com o Pro je to de Se-
qües tro de Car bo no. O se qües tro é a ab sor ção de car -
bo no pe los 4.500 hec ta res de área ver de da nos sa ca pi-
tal. E os cer ti fi ca dos se rão emi ti dos por uma em pre sa.

Há o apo io de uma Ong lo cal, mas com ex pe-
riên cia in ter na ci o nal, o Insti tu to Eco ló gi ca, di ri gi do
por Di val do Re zen de, uma das pes so as de ma i or co -
nhe ci men to da área am bi en tal no Bra sil. E o pro je to já 
che gou ao co nhe ci men to de ou tros se to res e foi re co-
nhe ci do por au to ri da des in ter na ci o na is.

Lem bro à opi nião pú bli ca in ter na ci o nal que o
Prín ci pe Char les vi si tou o To can tins, de po is de ter
pas sa do pelo Rio de Ja ne i ro. Foi o se gun do Esta do
que co nhe ceu na sua pas sa gem pelo Bra sil, ina u gu-
ran do a se ção in ter na ci o nal do Ae ro por to Inter na ci o-
nal de Pal mas. Sua Alte za vi si tou o Pro je to Can gu çu,
na Ilha do Ba na nal, co nhe cen do de per to o que nós,
do To can tins, es ta mos fa zen do de for ma pi o ne i ra nes -
te País.

Ago ra, Sr. Pre si den te, anun cio que Pal mas,
após a as si na tu ra do Pro to co lo de Kyo to, no Ja pão,
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será a pri me i ra ci da de no mun do que, em fun ção da
sua imen sa área ver de e da sua gran de pre o cu pa ção
am bi en tal, terá re co nhe ci dos os seus cer ti fi ca dos de
se qües tro de car bo no.

O pri me i ro pas so será o re co nhe ci men to des se
tra ba lho pelo Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia e a
emis são do cer ti fi ca do por uma em pre sa es pe ci a li za-
da. Numa épo ca de es cas sez de re cur sos, de di fi cul-
da des, em que os pre fe i tos vêm em suas mar chas a
Bra sí lia pe dir di nhe i ro ao Go ver no Fe de ral, cha mo a
aten ção dos  Pa res, dos que aqui re pre sen tam os
seus Esta dos, para o as sun to. Te nho cer te za de que
mu i tos pre fe i tos ain da não sa bem que os Mu ni cí pi os
que têm gran des áre as ver des pre ser va das po dem
ter es sas áre as cer ti fi ca das por em pre sas es pe ci a li-
za das e ob ter van ta gens fi nan ce i ras para a sua po pu-
la ção.

Antes da cri a ção do Pro gra ma de Erra di ca ção
do Tra ba lho Infan til, ain da no Go ver no Fer nan do Hen -
ri que Car do so, eu, na con di ção de pre fe i to, em 1992,
cri ei um pro gra ma cha ma do Ami gos do Meio Ambi en-
te. Tal vez esse te nha sido o iní cio de todo o pro ces so,
pois os Ami gos do Meio Ambi en te são cri an ças que
re ce be ram uma bol sa para com ple men tar a sua edu -
ca ção, ten do como obri ga ção es tar ma tri cu la das
numa es co la pú bli ca e ter co nhe ci men to do nos so
pro gra ma de for ma ção e de edu ca ção am bi en tal. E
está aí, hoje, o re sul ta do.

Meus pa ra béns à Pre fe i tu ra de Pal mas, pri me i ra
ci da de no mun do a dar essa con tri bu i ção! Os pa í ses
do Ve lho Mun do, sem áre as para plan tio e re flo res ta-
men to, pa ga rão a áre as bra si le i ras, como Pal mas,
pela re cu pe ra ção ou – di ría mos me lhor – pelo se-
qües tro de car bo no re a li za do pe las gran des ex ten-
sões de áre as ver des e pe los cu i da dos am bi en ta is,
que te rão con se qüên ci as enor mes para ou tros pro-
gra mas de sen vol vi dos em Pal mas.

O se gun do as pec to que que ro abor dar, Sr. Pre -
si den te, é que na edi ção de hoje do jor nal O Glo bo,
em sua pá gi na 25, o jor na lis ta Nel son Vas con ce los,
que as si na a Co ne xão Glo bal, des ta ca ou tro fato em
que Pal mas é uma ci da de pi o ne i ra. Ve jam, Srªs e Srs.
Se na do res, a mais nova das ca pi ta is bra si le i ras! Nes -
te mês, faz um ano o pro je to Ci da de do Co nhe ci men-
to, um pro je to de in clu são di gi tal. A Pre fe i tu ra de Pal -
mas ins ta lou em todo o seu pla no di re tor pon tos para
que qual quer ci da dão te nha aces so a um site in te ra ti-
vo que for ne ce to das as ex pli ca ções so bre o fun ci o-
na men to do pla no di re tor de Pal mas e in for ma ções

so bre a his tó ria da nos sa ci da de, além de per mi tir ao
ci da dão in se rir seu de po i men to como pi o ne i ro na ci -
da de.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção nos Ana is do
ar ti go que pas so a ler:

(...) no pró xi mo dia 27, em Bra sí lia,
Vera Sal va dor, Di re to ra do Cam pus Vir tu al
(Uni da de de Edu ca ção à Dis tân cia da UGF)
[nos sa par ce i ra no Pro je to Ci da de do Co-
nhe ci men to] e Nil mar Ruiz, Pre fe i ta de Pal-
mas, no To can tins, apre sen ta rão a Ci da de
do Co nhe ci men to na 2ª Ofi ci na para Inclu-
são Di gi tal + e-Gov Fó rum III.

Expli ca Nel son Vas con ce los que, na se ma na
pas sa da, o pro je to le va do a cabo em Pal mas já ti nha
sido ci ta do na sua co lu na:

Pelo re tor no via e-mail, é cu ri o so per-
ce ber como a idéia está sen do bem ace i ta e 
que há de man da para ou tros pro je tos do gê -
ne ro. Vale re co men dar no va men te, por tan to,
a vi si ta ao , tur bi na do pela UGF.

Sr. Pre si den te, que ro, com mu i ta ên fa se, di zer
que fui bus car a Uni ver si da de Gama Fi lho para ser
a nos sa par ce i ra nes se pro je to. E que ro di zer mais:
exis tem uni da des mó ve is ins ta la das em ve í cu los
que se des lo cam por todo o pla no di re tor de Pal -
mas, pos si bi li tan do ain da um aces so ma i or à rede
Ci da de do Co nhe ci men to. Há to tens es pa lha dos
pelo pla no di re tor. Em todo o pla no di re tor de Pal -
mas, exis te fi bra óti ca. Em fun ção dis so, hou ve to -
dos es ses avan ços.

Sr. Pre si den te, tive o cu i da do de ini ci ar Pal mas
com duas gran des es ta ções de es go ta men to sa ni tá-
rio e, na que la opor tu ni da de – já se vão mais de dez
anos –, tive a opor tu ni da de de con vi dar os nos sos es -
tu dan tes para lhes mos trar que es tá va mos ali fa zen do
a His tó ria. Nin guém, ne nhum pre fe i to faz lan ça men to
ou pe dra fun da men tal para en ter rar uma ma ni lha de
es go to, mas es sas ma ni lhas de es go to es tão lá, sob o 
solo pal men se, e onde há as fal to há rede de sa ne a-
men to bá si co.

Qu e ro co me mo rar jun to com esta Casa, den tro
dos qua tor ze anos do lan ça men to da pe dra fun da-
men tal, em pri me i ro lu gar, o Pro je to de Se qües tro de
Car bo no Urba no de Pal mas e, em se gun do lu gar, a
nota de hoje da im por tan te co lu na Co ne xão Glo bal,
que in for ma e re co nhe ce que a nos sa Pre fe i ta e a
Pro fes so ra Vera Sal va dor, da Uni ver si da de Gama Fi -

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  7 09599MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL112     



lho, apre sen ta rão ao País a Ci da de do Co nhe ci men to
na 2ª Ofi ci na para Inclu são Di gi tal, or ga ni za do pelo
Go ver no Fe de ral.

E qual é a pri me i ra, para não di zer a úni ca, ci da-
de que já pos sui, há um ano, um pro ces so em ple no
fun ci o na men to em to dos os seus pon tos? A ci da de
de Pal mas, com o seu Pro je to Ci da de do Co nhe ci-
men to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, te mos or gu lho, sim, em 
re ce ber o Prín ci pe Char les no nos so Esta do, para
tes tar um avan ço tec no ló gi co pro mo vi do na mais
nova de to das as Ca pi ta is, no mais novo de to dos os
Esta dos.

O Sr. João Ri be i ro (PFL – TO) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Antes de lhe con ce der o apar te, Se na dor
João Ri be i ro, gos ta ria de des ta car um ter ce i ro pon to,
um ou tro fato que dará mu i to or gu lho a to dos nós, pal -
men ses e to can ti nen ses: a Pre fe i ta Nil mar Ga vi no
Ruiz anun ci ou, on tem, a ins ta la ção da pri me i ra fá bri-
ca, no Bra sil, de bi o in se ti ci das.

Só para se ter uma idéia, em mu i tas das nos sas
ci da des bra si le i ras, os nos sos glo ri o sos agen tes co -
mu ni tá ri os da sa ú de com ba tem a den gue, a ma lá ria,
o ca la zar, den tre ou tras en de mi as, ora com o fu ma cê,
ora com uma ori en ta ção à po pu la ção. Tra ta-se de um
tra ba lho pe no so, um tra ba lho ár duo, mas eles sa bem
que ape nas o fu ma cê, con si de ran do-se a po bre za da
nos sa po pu la ção, a fal ta de em pre gos, de opor tu ni da-
des e de co nhe ci men to, não re sol ve o pro ble ma, fa-
zen do com que, em to dos os mo men tos, che guem ao
nos so co nhe ci men to in for ma ções de sur tos de den-
gue, de den gue he mor rá gi ca e de ma lá ria em pon tos
di ver sos do nos so País.

O que é o bi o in se ti ci da? É exa ta men te um pro -
du to de al tís si ma tec no lo gia, ates ta do pelo Mi nis té rio
da Sa ú de, que im por tou dos Esta dos Uni dos 470 to -
ne la das do pro du to no ano pas sa do.

O gran de es tu di o so Pro fes sor Mar ce lo So a res,
que de sen vol veu todo um pro ces so e fun dou uma
em pre sa com o ob je ti vo de pro du zir bi o in se ti ci da,
es te ve, on tem, com a Drª Rose Mon ne rat, da Embra -
pa. Aliás, a Embra pa vem tra ba lhan do, em par ce ria
com em pre sas como a Bthek Bi o tec no lo gia Ltda.,
que vai se ins ta lar em Pal mas, exa ta men te nes sa
pes qui sa, vi san do à uti li za ção de pro du tos que não
fa zem mal ao ho mem e à eli mi na ção de in se ti ci das.

Com o fu ma cê, ten ta-se ma tar o mos qui to, mas com
esse novo mé to do atua-se no foco, onde está a lar va.
É aí que es ta mos per den do a guer ra para a den gue.
Tra ta-se de um pro du to de sen vol vi do para ser co lo-
ca do em ca i xas d’água, em re ser va tó ri os, sem ne -
nhum pre ju í zo para a sa ú de hu ma na. Faz-se com
que a lar va se ali men te des se pro du to e mor ra ime di-
a ta men te.

Sr. Pre si den te, isso é por de ma is im por tan te. A
van ta gem é que o bi o in se ti ci da é to tal men te se gu ro
para quem o apli ca. Esta mos cu i dan do da sa ú de da
nos sa po pu la ção e dos nos sos agen tes co mu ni tá ri os
da sa ú de. É um pro du to ino fen si vo para o ho mem,
para cri an ças, para ani ma is e para o meio am bi en te,
pois age es pe ci fi ca men te nas lar vas do mos qui to e
não é tó xi co.

A ins ta la ção des sa fá bri ca de bi o in se ti ci da per -
mi ti rá que esse pro du to seja ven di do para todo o Bra -
sil e ex por ta do ini ci al men te para a Ma lá sia e o Mé xi co
e, pos te ri or men te, para ou tras na ções que es te jam
em bus ca des sa so lu ção.

Nes te pro nun ci a men to, re ser vo-me para fa lar
ape nas so bre três pon tos em que Pal mas se des ta ca
no Bra sil e no mun do: o se qües tro de car bo no, o pro -
ces so de in clu são di gi tal e, ago ra, o lan ça men to da
pri me i ra fá bri ca bra si le i ra de bi o in se ti ci da. Não é pou -
co, Sr. Pre si den te, e eu te ria mu i to mais a di zer, mas
que ro des ta car a gran de atu a ção da Pre fe i ta Nil mar
Ga vi no Ruiz, que, jun ta men te com o povo de Pal mas,
com o Se cre tá rio Mu ni ci pal da Sa ú de e com o Se cre-
tá rio Esta du al da Sa ú de, está de sen vol ven do um tra -
ba lho ár duo, in ces san te e pi o ne i ro, que há de dar
uma gran de con tri bu i ção para o todo o Bra sil, por
meio do bi o in se ti ci da.

Ouço o Se na dor João Ri be i ro, meu co le ga de
re pre sen ta ção do To can tins.

O Sr. João Ri be i ro (PFL – TO) – Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, que ro, pri me i ra men te, cum -
pri men tar V. Exª pelo bri lhan te dis cur so, pe los as-
sun tos que abor da com re fe rên cia ao nos so que ri do
Esta do do To can tins e, so bre tu do, à nos sa Ca pi tal,
Pal mas. Pre ten do, ain da nes ta se ma na – o que ve -
nho ten tan do fa zer des de a se ma na pas sa da –, ma -
ni fes tar-me a res pe i to do Se qües tro de Car bo no,
prin ci pal men te no que diz res pe i to ao Pro je to Can-
gu çu, da Ilha do Ba na nal, que V. Exª ci tou com tan ta
pro pri e da de. Apro ve i to a opor tu ni da de para in for mar
que es tou en ca mi nhan do ain da hoje para os 80 Se -
na do res a 2ª edi ção do li vro Se qües tro de Car bo no,
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de au to ria de Di val do Re zen de, Ste fa no Mer lin e
Mar li San tos. Esse é um tema mu i to im por tan te. V.
Exª tam bém fala na nos sa Ca pi tal, Pal mas, com mu i-
to co nhe ci men to, por que foi o pri me i ro Pre fe i to ele i to
da que la ci da de, ten do re a li za do uma bri lhan te ad mi-
nis tra ção. Orgu lha-nos mu i to, Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, ter mos como nos sa Pre fe i ta Nil mar
Ga vi no Ruiz, que é co nhe ci da em nos so Esta do
como a pre fe i ta mais co mu ni tá ria do Bra sil. É uma
mu lher mu i to pre pa ra da, uma pro fes so ra, ex-Se cre-
tá ria Esta du al da Edu ca ção, res pon sá vel pela im-
plan ta ção da Esco la Au tô no ma de Ges tão Com par ti-
lha da no To can tins, um dos me lho res pro gra mas
edu ca ci o nal des te País. Por tan to, é mo ti vo de mu i to
or gu lho po der mos jun tos co me mo rar a bem-su ce di-
da ad mi nis tra ção da Pre fe i ta Nil mar Ruiz. E V. Exª,
mais uma vez, abri lhan ta esta Casa com esse as-
sun to tão im por tan te. Pa ra béns!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PSDB – TO) – Obri ga do pelo apar te, Se na dor João 
Ri be i ro.

Com a che ga da do Se na dor Le o mar Qu i ta ni lha,
apro ve i to para agra de cer a S. Exª a ces são do seu
tem po na ses são de hoje, ra zão da mi nha pre sen ça
na tri bu na. S. Exª se ins cre veu e, gen til men te, ce-
deu-me seu tem po para que eu pu des se fa zer es ses
anún ci os ao Ple ná rio.

Sr. Pre si den te, des de já, que ro de i xar al guns
agra de ci men tos. Ao Dr. Ro dri go Assump ção, Se cre tá-
rio-Adjun to do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, do Mi nis tro
Gu i do Man te ga, que está ver da de i ra men te en tu si as-
ma do com o pro je to de in clu são di gi tal Pal mas – Ci da-
de do Co nhe ci men to. Peço no va men te a trans cri ção
da nota do jor na lis ta Nel son Vas con ce los, que re gis tra
esse avan ço em Pal mas e que, já por ou tras ve zes,
tem ci ta do o exem plo de Pal mas na ques tão da in clu-
são di gi tal; bem como das ma té ri as do Jor nal do To -
can tins e da Fo lha Po pu lar que des ta cam a ins ta la-
ção da Fá bri ca de Bi o in se ti ci da em Pal mas. Nes se to -
can te, agra de ço a ida do Dr. Mar ce lo So a res, Pre si-
den te da Bthek Bi o tec no lo gia Ltda., e da Drª Rose
Mon ne rat, à ci da de de Pal mas no dia de on tem. Pa ra-
be ni zo o Sr. Di val do Re zen de, do Insti tu to Eco ló gi co, e
a gran de jor na lis ta Mar li San tos, que es tão di re ta men-
te en vol vi dos na ques tão do se qües tro de car bo no.

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

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Ten do fe i to es ses agra de ci men tos, Sr. Pre si-

den te, con ce do um apar te ao Se na dor Le o mar Qu in-
ta ni lha, meu com pa nhe i ro de re pre sen ta ção do Esta -
do de To can tins.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, sei per fe i ta men-
te que o tem po que es ta va re ser va do para mim
nes ta tri bu na foi, de for ma bri lhan te, ocu pa do por
V. Exª, en quan to eu cu i da va, na Co mis são de
Assun tos So ci a is, na Sub co mis são do Ido so prin -
ci pal men te, de um ca lo ro so de ba te que foi ali tra -
va do com a pre sen ça de inú me ros di ri gen tes de
ins ti tu i ções im por tan tes des te País, como a So ci e-
da de Bra si le i ra de Ge ri a tria e Ge ron to lo gia. Para
não me alon gar e não em pa nar o bri lho do pro nun-
ci a men to de V. Exª, só gos ta ria de adu zir al gu mas
con si de ra ções à ex po si ção de V. Exª so bre Pal-
mas, a nos sa ci da de. Orgu lho do to can ti nen se,
Pal mas é uma ci da de mo der na, mu i to bem-cu i da-
da pela nos sa pre fe i ta Nil mar, que avan ça no seu
pro ces so de de sen vol vi men to e bus ca apro ve i tar,
na bi o di ver si da de rica do cer ra do bra si le i ro, a sua
enor me po ten ci a li da de. V. Exª ci tou a ques tão do
se qües tro de car bo no, em que Pal mas está dan do
um exem plo a ser se gui do por todo o Bra sil. Pal -
mas tam bém de ve rá abri gar, num fu tu ro bem pró xi-
mo, um pólo de tec no lo gia, o Tec no pó lo. Dis cu ti,
re cen te men te, esse as sun to não só com o di re tor
do Ce nar gen, da Embra pa, como tam bém com o
Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, que re ce beu a idéia
com mu i to en tu si as mo. Se gu ra men te, Pal mas ha -
ve rá de dar ain da mu i ta ale gria ao Bra sil, in clu si ve
nes sa ques tão da tec no lo gia.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Obri ga do, Se na dor.

Sr. Pre si den te, eu, como mem bro da Mesa, para 
con tri bu ir com o an da men to dos tra ba lhos, con cluo,
di zen do: fe li zes aque les que po dem di zer o que pen -
sam. Pre fi ro aque les que di zem o que pen sam, ain da
que sob a ame a ça da ex pul são. Fe liz o mem bro do
par ti do que diz o que pen sa quan do quer, não é ame -
a ça do de ser ex pul so e pode di zer: va mos vo tar as re -
for mas de que o Bra sil pre ci sa!

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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(*) Ori gi na is ile gí ve is for ne ci dos pelo au tor.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a V. Exª que me ins cre va para fa lar
como Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
prefe rên cia, na for ma re gi men tal.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
há ne nhum Lí der ins cri to an tes?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para esta
opor tu ni da de, não.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pos -
so usar da pa la vra ago ra?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estão
ins cri tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, os Se -
na do res Cé sar Bor ges, Osmar Dias e Ro dolp ho
Tou ri nho, mas V. Exª pode usar da pa la vra por cin co
mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho, des de os tem pos de
Câ ma ra dos De pu ta dos, um re la ci o na men to que re -
pu to per fe i to do pon to de vis ta pes so al, cor re to do
pon to de vis ta par la men tar e eu di ria que pro mis sor
do pon to de vis ta do diá lo go de mo crá ti co com o atu al
Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. Con -
fio em S. Exª e acre di to que S. Exª sem pre en con trou
ra zões para con fi ar na mi nha ido ne i da de e na mi nha
ca pa ci da de de cum prir com pro mis sos, de cum prir a
pa la vra.

É por isso que, isen tan do o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te do que aqui vou de nun ci ar, cha mo a
aten ção para o fato de que pode es tar co me çan do a
fi car pe ri go sa a ação do Mi nis tro José Dir ceu como
Che fe da Casa Ci vil do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va.

Aqui des ta tri bu na, tive oca sião de di zer que de -
plo ra va a po lí ti ca de co op ta ção; que so bre tu do em re -
la ção ao PSDB se ria in jus ti fi cá vel que hou ves se qual -
quer ten ta ti va de co op ta ção de quem quer que fos se
dos nos sos qua dros. Indi quei, para in ter lo cu to res do
Go ver no – e, às ve zes, es ses in ter lo cu to res ha ve ri am
de ter êxi to na ne go ci a ção co nos co, ou tras tan tas
nem tan to e al gu mas ve zes ne nhu ma pos si bi li da de
de êxi to –, o Pre si den te do Par ti do, o ex-De pu ta do
José Aní bal; o Lí der na Câ ma ra, De pu ta do Ju tathy
Ma ga lhães; e me auto-in di quei por ser, nes te mo men-
to e en quan to for, Lí der do Par ti do no Se na do Fe de-
ral.

Pedi en ca re ci da men te que não hou ves se ne-
nhu ma ma no bra tipo bal cão, tipo co op ta ção de quem
quer que fos se do meu Par ti do e ago ra eu te nho a
pro va de que está ha ven do  ten ta ti va de co op ta ção,
in clu si ve de tu ca nos, en vol ven do a dis tri bu i ção de
car gos pú bli cos.

Hoje, um jor nal de nun ci ou – e exa ge rou – que
ha ve ria um gru po de 19 tu ca nos dis pos tos a vo tar
com o Go ver no em qual quer cir cuns tân cia. Con ver-
sei com o Lí der Ju tahy Ma ga lhães e lo ca li zei que
ha ve ria va ci la ção de três mem bros e ha ve ria já uma 
de ci são – digo isso com dor, até por que se tra ta de
duas pes so as que te nho  como ami gos pes so a is e
como com pa nhe i ros de Par ti do, um de les foi meu
Vice-Lí der, quan do eu era Lí der do Go ver no no
Con gres so Na ci o nal – dos De pu ta dos Sal va dor
Zim bal di e Osmâ nio Pe re i ra. Eles te ri am ne go ci a do
com o Go ver no – por tan to com o Mi nis tro José Dir -
ceu – a no me a ção de um ci da dão cha ma do José
Ro ber to Cury, que foi Di re tor da Com pa nhia Pa u lis-
ta de For ça e Luz no Go ver no Má rio Co vas, para
Fur nas e, em tro ca, eles vi ra ri am ca be ça de pon te
para di vi dir o PSDB e, a par tir daí, en fra que cer o
meu Par ti do como uni da de que ha ve rá de ser uni -
tá ria.

Não cito o nome dos ou tros três, até por que te -
nho es pe ran ça de re cu pe rá-los.Cito o dos dois pri me-
i ros por que ima gi no que es te jam mais pró xi mos do
De pu ta do José Dir ceu do que de mim.

A nos sa idéia é di zer, tran qüi la men te, aos com -
pa nhe i ros que a Opo si ção não é lu gar para gor du ra, é 
lu gar para mús cu lo; é lu gar para quem tem efe ti va
con vic ção; para quem tem a ca pa ci da de de so frer; é
uma ne ces sá ria eta pa para que nós nos re ci cle mos,
nos re pu ri fi que mos, nos pre pa re mos para en fren tar
mo men tos di fí ce is, mas a fa vor da de mo cra cia bra si-
le i ra.

Por tan to, quem, no PSDB, não qui ser fa zer opo -
si ção pode per fe i ta men te en trar para o Par ti do do Go -
ver no ou para qual quer Par ti do sa té li te do Go ver no
que não exi ja essa con vic ção em tor no da ne ces si da-
de de ser opo si ção, de se man ter co e ren te, que é uma 
exi gên cia do meu Par ti do, um Par ti do que se leva a
sé rio. Alguém pode ar gu men tar que o meu Par ti do já
teve mais de 100 De pu ta dos e atu al men te só tem
ses sen ta e pou cos. Eu pre fe ri ria um Par ti do com 30
De pu ta dos, des de que fos sem 30 guer re i ros, es par-
ta nos, ca pa zes de se rem ge ne ro sos na vi tó ria, mas
va len tes e bra vos o tem po in te i ro na luta da opo si ção,
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que é a úni ca que cabe para quem per deu a ele i ção,
como nós.

Digo sem pre isto na mi nha ter ra, quan do me
cha mam de in tran si gen te: va mos cul ti var, para va ler
os nos sos va lo res éti cos. Absur do se ria se eu es ti ves-
se pro cu ran do me apro xi mar do po der que me der ro-
tou. Nor mal é ir para a opo si ção, até para res pe i tar o
que o ele i tor me dis se ao der ro tar o meu can di da to, a
mi nha pro pos ta, as mi nhas cren ças. Cur vo-me ao
pro nun ci a men to do ele i tor e como não sou um ade-
sis ta – o meu Par ti do não é um Par ti do de ade sis tas -,
ja ma is ne ga re mos apo io às te ses que se jam boas
para o País. 

O meu Par ti do avi sa: a pros se guir essa ação do
Mi nis tro José Dir ceu, de ma ne i ra mu i to cla ra  va mos
di zer-lhe: “V. Exª aca ba rá fi can do com a meia dú zia
que con se guiu co op tar e aca ba rá re ce ben do um voto
‘con tra’ em to das as ma té ri as”.

O PSDB é or gu lho so, o PSDB é al ti vo, o PSDB
não se ver ga, o PSDB não se que bra, o PSDB não
cede, o PSDB será Opo si ção en quan to o povo não
lhe der o di re i to de, pelo voto, che gar à vi tó ria; en-
quan to não lhe der o di re i to de, pelo voto, con quis tar
para va ler o po der, que já foi seu, por que o po der, so -
bre tu do, é eter na men te do povo. 

Por tan to, fica cada vez ma i or o fos so a me se pa-
rar do Mi nis tro José Dir ceu. Eu dis se, ou tro dia, que,
para mim, S. Exª está se por tan do como se fos se o di -
re tor da KGB. Uma ho me na gem a ele, que se diz de
Esquer da até hoje – eu não dis se da PID, do Sa la zar,
e, sim, da KGB. 

Por ca u sa dis so, uma re vis ta dis se que es tou
des cen do – há pes so as su bin do, e es tou des cen do.
O meu lado me dro so – e to dos o te mos – dis se-me
as sim: “Arthur, para você não ser mais cri ti ca do,
pede per dão ao José Dir ceu”. Mas te nho um ou tro
lado, in do má vel, in dô mi to, va len te, que me diz
ape nas para di zer ao Mi nis tro José Dir ceu que S.
Exª não im po rá, por ma ne i ra es pú ria, nada que
con tra rie a vi são do meu Par ti do so bre a re a li da de
bra si le i ra.

Por tan to, Lí der Mer ca dan te, re pi to aqui o meu
ple i to de ter nu ra e res pe i to que te nho em re la ção a V.
Exª, mas avi so a al guém que  co me ça a en ve re dar
pelo ca mi nho tor tu o so do to ta li ta ris mo, que ele não
pas sa rá pelo PSDB. Se ria bom se isso se con fir mas-
se, até por que o PSDB exi ge a de mis são do Sr. Cury.
O Par ti do não quer par ti ci par, de for ma al gu ma, de
um Go ver no do qual ele não tem o di re i to de par ti ci par

por ter sido por ele der ro ta do le gi ti ma men te em uma
das ele i ções mais bo ni tas que este País já viu. O nos -
so Par ti do sa be rá mu i to bem o que fa zer com quem
não se com por tar de acor do com a ne ces sá ria fi de li-
da de à ca u sa da Opo si ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
vol to a pro por, e de ma ne i ra mu i to se re na, que o Go -
ver no não con ver se so bre po lí ti ca, so bre voto e so bre
apo io a não ser com as ins tân ci as le gi ti ma men te au -
to ri za das a dis cu tir es sas ma té ri as no Par ti do, que
são, re pi to, o Pre si den te do Par ti do, o De pu ta do José
Aní bal; o Lí der na Câ ma ra, De pu ta do Ju tahy Ma ga-
lhães; e o Lí der no Se na do, nes te mo men to, eu pró -
prio.

Se o Go ver no não abrir mão de uma po lí ti ca que 
só vai lhe ren der des gas tes, que vai aca bar lhe ren -
den do es cân da los e que vai aca bar lhe ren den do pro -
ble mas enor mes – e já avi so que um de les é com o
pró prio PSDB –, a con ti nu ar essa his tó ria de ten ta rem
co op tar tu ca nos – eu de nun ci a ria a co op ta ção de
quem quer que fos se –, digo que o PSDB vai aca bar
não vo tan do nada, nada, por que vai se co lo car em
po si ção de ab so lu to an ta go nis mo com es ses mé to-
dos.

Uma vez – e que ro dar um avi so ao Pre si den te
Lula, a quem te nho pou pa do e a quem es ti mo pes so-
al men te –, en trei no ga bi ne te do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que e dis se-lhe: “Se nhor Pre si den te, o se nhor
sabe por que es tou car re gan do esse mon tão de co i-
sas nes te bra ço e, nes se ou tro, há ape nas um mon ti-
nho? Esse mon ti nho são os pe di dos para a no me a-
ção de todo o res to, e esse mon tão são os pe di dos
para a no me a ção das di re to ri as ad mi nis tra ti va e fi-
nan ce i ra”. Isso é um pe ri go, por que ou so mos um
País de fi nan cis tas, onde as pes so as só têm je i to para 
li dar com li ci ta ção, para li dar com pa ga men to e com
or de na ção de des pe sas, ou te mos que re do brar a
nos sa vi gi lân cia, para evi tar mos que o nos so Go ver-
no en tre em per cal ços.

A con ti nu ar des se modo, a con ti nu ar lo te an do
car gos, a con ti nu ar fa zen do algo que che i ra mais
do que a mera fi si o lo gia, che i ra a uma ame a ça que
po de rá tis nar a bi o gra fia lim pa do Pre si den te Lula,
de um ho mem hon ra do a quem com ba to com gar -
ra, mas a quem res pe i to e a quem es ti mo pro fun-
da men te, até pe los la ços pes so a is que a ele me li -
gam des de 1979, digo, com toda cla re za: ti rem as
mãos do PSDB! Não in vis tam con tra a cons ciên cia
de um Par ti do que é lim po, que se afir ma na luta de 
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Opo si ção e que só é po der quan do ven ce a ele i-
ção. Qu an do per de a ele i ção, é Opo si ção. Ti rem as 
mãos do PSDB! Esse ma qui a ve lis mo de pro vín cia,
esse ma qui a ve lis mo de be i ra de iga ra pé do Mi nis-
tro José Dir ceu ha ve rá de ter, não só na mi nha in -
dig na ção, não só na mi nha voz, mas no con jun to
do meu Par ti do, o re pú dio de to dos aque les que
acre di tam que não se aper fe i çoa a de mo cra cia
com a uti li za ção de mé to dos que, ama nhã, re ver-
te rão como um tiro no pé con tra um Go ver no que
sei hon ra do, até por que di ri gi do por um ho mem
hon ra do.

O Go ver no ha ve rá de apro var as ma té ri as do
seu in te res se se ti ver a ca pa ci da de de di a lo gar com
as pes so as le gí ti mas, e não a ca pa ci da de es pú ria e
es cu sa de di a lo gar com quem não tem, na ver da de,
como ofe re cer o voto, a não ser o seu pró prio. E, a
con ti nu ar as sim, será o voto de ex-tu ca nos, por que o
nos so Par ti do é de Opo si ção e será de Opo si ção. Ele
é con vic to, tem con ven ci men to e, so bre tu do, tem uma 
bi o gra fia ge ral, a sua bi o gra fia par ti dá ria; tem a sua
his tó ria e deve ze lar por ela.

Algo tem que fi car bem cla ro: va mos mes clar a
nos sa com ba ti vi da de, que é imor re dou ra, com a nos -
sa ca pa ci da de de com pre en der o Bra sil. Qu e rem
apro var uma ma té ria. A ma té ria é boa para o País?
Fa lem co nos co. Não fa lem mais com o De pu ta do
Osmâ nio Pe re i ra, nem com o De pu ta do Sal va dor
Zim bal di. Fa lem co nos co, por que res pon de mos pelo
PSDB. Qu an do dis ser mos “não”, a res pos ta virá de
um Par ti do que sabe o seu lu gar e sabe o res pe i to
que tem de ter pela sua pró pria his tó ria.

Por tan to, Sr. Pre si den te, aguar da mos um pro-
nun ci a men to.

Em re la ção ao Mi nis tro José Dir ceu: aca u te-
le-se, Mi nis tro! Essa car re i ra de Ras pu tin não cabe
mais no mun do mo der no, não cabe mais na de mo cra-
cia de hoje. Estou aqui vi gi lan te em re la ção a qual -
quer fato e a qual quer des li ze.

Mais do que nun ca e mais do que nin guém, es -
tou vi gi lan te em re la ção ao Mi nis tro da Casa Ci vil, Sr.
José Dir ceu.

Era o que ti nha a di zer.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu-
ni ca ção de li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, como Lí -
der.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não po de ria ou vir
uma in ter ven ção como essa e de i xar de di a lo gar com
o Lí der Arthur Vir gí lio.

Em pri me i ro lu gar, agra de ço a S. Exª pela
men ção elo gi o sa, que é de co nhe ci men to pú bli co
des ta Casa, de uma re la ção cons tru í da no em ba te
po lí ti co, em um tem po lon go em que fui Lí der do
Par ti do da Opo si ção, e o en tão De pu ta do Arthur
Vir gí lio era o Lí der do Go ver no. Pen so que a nos sa
re la ção pes so al so bre vi veu exa ta men te por que os
va lo res da trans pa rên cia e do com pro mis so com os
prin cí pi os, com as idéi as e com os pro je tos fo ram
sem pre com pre en di dos nes ses em ba tes como pró -
pri os da vida pú bli ca e da na tu re za da dis pu ta po lí ti-
ca. No en tan to, eu não po de ria de i xar de me pro-
nun ci ar so bre as afir ma ções que fo ram aqui fe i tas
nes sa opor tu ni da de.

Eu gos ta ria de des ta car que o nos so Par ti do
vem exa ta men te de uma lon ga cul tu ra de re sis tên-
cia de mo crá ti ca e de Opo si ção. Tra ta-se de um par-
ti do que, em mu i tos mo men tos, não teve opor tu ni-
da de de diá lo go com o Go ver no an te ri or. Fal tou dis -
po si ção de in ter lo cu ção, de con sul ta, de cons tru-
ção co le ti va, como ten ta ti va de nos con de nar ao
iso la men to po lí ti co, ao os tra cis mo, mi ni mi zan do,
as sim, as pre o cu pa ções, os aler tas e as ad ver tên ci-
as que tan tas ve zes fi ze mos so bre ma té ri as tão
subs tan ti vas da vida pú bli ca. Ape sar dis so, nun ca
di mi nu iu o nos so com pro mis so com os prin cí pi os
par ti dá ri os, com o pro je to Na ção, com o com pro-
mis so de mi li tân cia po lí ti ca. E foi exa ta men te por
esse lon go ca mi nho de opo si ção que che ga mos
aon de che ga mos.

Cre io que a al ter nân cia no po der é um apren -
di za do de mo crá ti co, a con vi vên cia com si tu a ções
dis tin tas e, so bre tu do, o com pro mis so com os prin -
cí pi os, com as idéi as, com o pro gra ma do Par ti do,
que é o que cons trói um par ti do. O par ti do é par te.
As pes so as se fi li am a ele exa ta men te pelo seu pro -
gra ma, pelo seu ide al e pela sua pro pos ta de so ci e-
da de.

Exa ta men te por essa tra di ção e por essa cul -
tu ra é que sem pre de fen de mos a de mo cra cia. Nas -
ce mos re sis tin do à di ta du ra e lu tan do pela de mo-
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cra cia, pela cons tru ção dos par ti dos, numa épo ca
em que di zi am que não po día mos cons tru ir um par-
ti do, por que aqui lo que bra va o pro ces so de tran si-
ção de mo crá ti ca. Sem pre va lo ri za mos o par ti do
como ins ti tu i ção.

Eu me lem bro, no iní cio do Go ver no, das afir ma-
ções de que par ti ría mos para di vi dir o PMDB. Mas
não, sem pre bus ca mos o diá lo go com o PMDB como
Par ti do, como ins ti tu i ção par ti dá ria com uma lon ga
tra di ção de mo crá ti ca e cuja con tri bu i ção foi ines ti má-
vel à vida pú bli ca.“O Go ver no pre ci sa do PMDB”, isso 
foi dito pu bli ca men te; que re mos di a lo gar com o
PMDB. O ca mi nho é mais lon go, mais di fí cil, mas é o
mais pro mis sor e é nele que acre di ta mos. É as sim
que te mos nos re la ci o na do.

O mes mo ocor re com o PSDB. Te mos en fren ta-
do dis pu tas po lí ti cas, e que ro ser aqui um tes te mu nho
de mo men tos im por tan tes da vida pú bli ca em que o
PSDB tem vo ta do nas ma té ri as de in te res se do País e 
aju da do a re sol ver pro ble mas den tro des ta Casa e da
Câ ma ra dos De pu ta dos, além de fa zer opo si ção, que
é da na tu re za da de mo cra cia.

Por tan to, te nho ab so lu ta con vic ção de que não
há ne nhum mo vi men to, por par te do Go ver no, para
di vi dir o Par ti do, co op tar seus Par la men ta res ou
apro fun dar suas di ver gên ci as. Não se tra ta dis so,
mas é evi den te que quan do há uma mu dan ça po lí ti-
ca pro fun da os Par la men ta res bus cam os seus ca-
mi nhos. Não sei exa ta men te o que foi afir ma do aqui
ou se há ne go ci a ção com al gum Par la men tar do
PSDB, mas não há ne nhu ma in ten ção do Go ver no
de di vi dir, des pres ti gi ar ou des res pe i tar o Par ti do
como ins ti tu i ção, como co le ti vo, como Ban ca da. É
as sim que nos te mos re la ci o na do com to dos os Par -
ti dos des ta Casa.

Em se gun do lu gar, Se na dor Arthur Vir gí lio,
que ria fa lar de um va lor fun da men tal do nos so Go -
ver no.

Du ran te a cam pa nha, ha via uma acu sa ção per -
ma nen te de que per se gui ría mos os qua dros téc ni cos
do Go ver no an te ri or, de que não os va lo ri za ría mos e
iría mos exi gir car te i ri nha de fi li a ção par ti dá ria, mas
ja ma is atu a mos des sa for ma.

V. Exª sabe que, na mi nha as ses so ria par la men-
tar, man ti ve as ses so res do Mi nis té rio da Fa zen da, do
Mi nis té rio do Tra ba lho e de ou tros que não são fi li a-
dos aos PT, pois pres ta vam ser vi ço pú bli co exem plar
como téc ni cos e fiz ques tão de man tê-los. O que me
in te res sa va era a com pe tên cia, o com pro mis so, a le -

al da de, o es pí ri to pú bli co e não a fi li a ção, a ori gem ou
o tipo de mo ti va ção par ti dá ria.

Tam bém foi as sim que cons tru í mos o Go ver-
no: nele, há téc ni cos de to das as ori gens, de to dos
os ca mi nhos, de to das as fi li a ções par ti dá ri as. Nós 
não lhes pe di mos car te i ri nhas. Dou um exem plo: o
Pre si den te do Ban co Cen tral foi in di ca do pelo nos -
so Go ver no e ele i to pelo PSDB numa cir cuns tân cia
mu i to es pe cí fi ca, mas tra ta va-se de al guém que
pres tou um gran de ser vi ço ao sis te ma fi nan ce i ro e
saiu, op tan do pela vida pú bli ca. Assim, acha mos
que se ria uma mar ca ino va do ra do Ban co Cen tral
ter al guém que fez uma das car re i ras mais exi to-
sas nos sis te mas fi nan ce i ros na ci o nal e in ter na ci-
o nal e que, ago ra, op ta va pela vida pú bli ca, po den-
do con tri bu ir com o novo Go ver no. Esse foi o úni co
caso, mas foi pú bli co, me ri tó rio, ne ces sá rio e fun -
da men tal ad mi nis trar a si tu a ção de gran de res tri-
ção que en fren ta mos na área das fi nan ças pú bli-
cas. Não co nhe ço ne nhu ma ou tra ini ci a ti va nes sa
di re ção.

Des ta co que que re mos va lo ri zar os téc ni cos,
res pe i tá-los e não lhes pe dir fi li a ção par ti dá ria. Não
acre di to que a in di ca ção de um téc ni co para uma em -
pre sa como Fur nas – o qual não co nhe ço e de quem
nun ca ouvi fa lar, além de não sa ber do que se tra ta –
pos sa ter o ca rá ter de co op ta ção de dois Par la men ta-
res. Não vejo ne nhu ma pro ce dên cia numa ati tu de
como essa. Se essa pes soa foi apo i a da por Par la-
men ta res, tan to me lhor, por que a co nhe cem e ava li-
zam seu cur rí cu lo, di zen do que se tra ta de al guém sé -
rio e que con tri bu i rá.

Já ti ve mos vo ta ções, a Ban ca da do PSDB vo -
tou como tal e não hou ve ne nhu ma di vi são e ne nhu-
ma co bran ça de fi de li da de, mu i to me nos por se ter
su ge ri do ao Go ver no in di ca ção de téc ni co, qual-
quer que seja o ní vel. Então, não po de mos tra tar
des sa for ma.

Pre si den te, eu mi li to com o hoje Mi nis tro da
Casa Ci vil, José Dir ceu, há mais de trin ta anos, mas li
vá ri as ve zes, na im pren sa, que “Mer ca dan te e José
Dir ceu se de sen ten de ram, bri ga ram”. Ilu dem-se
aque les que acre di tam que isso seja pos sí vel, pois
sem pre dis pu ta mos po si ções, cons tru í mos o Par ti do
e es ta mos há trin ta anos con vi ven do.

O com pa nhe i ro José Dir ceu é um ho mem que
veio da per se gui ção fe i ta pela di ta du ra mi li tar, que
teve que sair do Bra sil, jun ta men te com tan tos ou tros,
para não ser as sas si na do pela re pres são po lí ti ca
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como mu i tos da sua ge ra ção o fo ram, que man te ve
par te des sa ge ra ção que deu o me lhor de sua vida
para de fen der o País, os prin cí pi os da de mo cra cia e a
co e rên cia his tó ri ca, e que teve que vi ver na clan des ti-
ni da de por fal ta de li ber da de e de op ção. A clan des ti-
ni da de não era uma vo ca ção de ca rá ter, uma mo ti va-
ção pes so al, mas uma cir cuns tân cia his tó ri ca im pos-
ta por uma di ta du ra que opri miu, tor tu rou e per se guiu
aque les que dela di ver gi am. Exa ta men te por essa tra -
je tó ria, os com pro mis sos de mo crá ti cos de mons tra-
dos ao lon go da sua vida são ab so lu ta men te in ques ti-
o ná ve is.

A Casa Ci vil é lo cal de cons tru ção po lí ti ca e V.
Exª de sem pe nhou esse pa pel no Go ver no como
Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia, como tam bém
Aloy sio Nu nes Fer re i ra. Tra ta-se da Casa de me di a-
ção com o Par la men to, de in di ca ção, que en ca mi-
nha a so li ci ta ção dos car gos para a exe cu ção. É da
fun ção! Como é que se mon ta um Go ver no se não
for di a lo gan do, cons tru in do e bus can do uma apro xi-
ma ção? É as sim que o Go ver no quer tra ba lhar: não
vai per se guir quem quer que seja, não vai dis cri mi-
nar, não vai ali jar, não vai afas tar.To dos aque les
que que rem par ti ci par do pro ces so de cons tru ção
do País te rão as por tas aber tas. Foi as sim que
cons tru í mos a pro pos ta da re for ma tri bu tá ria e pre -
vi den ciá ria com os vin te e sete Go ver na do res, num
pac to aci ma dos Par ti dos.

Por tudo isso, em res pe i to à tra je tó ria do
PSDB, às suas Li de ran ças e à im por tân cia que o
Par ti do tem, não te mos ne nhu ma in ten ção de de-
ses ta bi li zá-lo, di vi di-lo ou di mi nu ir a sua im por tân-
cia. Não te mos vo ca ção to ta li tá ria. Ao con trá rio,
sem pre res pe i ta mos a di fe ren ça, o plu ra lis mo, den -
tro e fora do Par ti do, como va lor fun da men tal da de -
mo cra cia.

Espe ro ter mais in for ma ções e as pres ta rei ao
Se na dor Arthur Vir gí lio, mas te nho ab so lu ta con vic-
ção de que, se hou ve a in di ca ção com o apo io de
De pu ta dos ou Se na do res do PSDB, tan to me lhor;
do PMDB, me lhor; do PFL, será bem-vin do. Qu e re-
mos es ca lar uma se le ção para as fun ções pú bli cas
– os me lho res nas me lho res po si ções. A ori gem
par ti dá ria ou o apo io po lí ti co, para nós, não são o
pas sa por te fun da men tal na cons tru ção de um pro -
je to como este.

Con ti nu a re mos nos re la ci o nan do com o PSDB
como Par ti do que tem di re ção, ins tân ci as, li de ran ça e
que sem pre foi as sim nes ta Casa. Numa mu dan ça

po lí ti ca como esta, se hou ver Par la men ta res que que -
i ram par ti ci par do pro je to, sair do PT, o que pode
acon te cer, ou do PSDB, o que tam bém pode acon te-
cer, a le gis la ção o per mi te e é de mo crá ti ca. No en tan-
to, não é fato di zer-se que te mos uma in ten ção par ti-
dá ria de di vi dir, co op tar e des tru ir o PSDB como ins -
tân cia par ti dá ria.

Espe ro que, com es sas pa la vras, eu de i xe bem
cla ra a nos sa dis po si ção e con vic ção de res pe i tar as
Ban ca das e os Par ti dos como ins ti tu i ção. Só as sim
cons tru i re mos uma cul tu ra de mo crá ti ca du ra dou ra e
os va lo res fun da men ta is da de mo cra cia.

O com pa nhe i ro José Dir ceu, pela sua tra je tó ria,
bi o gra fia e pe las con tri bu i ções que deu ao País, não
cabe no per fil e na des qua li fi ca ção que fo ram aqui
men ci o na dos. Pos so até en ten der o ca lor do de ba te,
a mo ti va ção e o ca rá ter aguer ri do do nos so que ri do
Arthur Vir gí lio, mas não fo ram apro pri a dos es ses ad -
je ti vos, que não con di zem com a sua bi o gra fia, con tri-
bu i ção e, so bre tu do, com a his tó ria de vida e de di ca-
ção à ca u sa pú bli ca que cons tru iu ao lon go de toda a
sua tra je tó ria.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Eu pe di ria
a com pre en são dos Se na do res Cé sar Bor ges, Osmar 
Dias e Ro dolp ho Tou ri nho para con ce der-lhes a pa la-
vra após a Ordem do Dia, a fim de não atra sar mos
mais os nos sos tra ba lhos.

O Se na dor Tião Vi a na pe diu a pa la vra, mas,
como a nos sa Ordem do Dia é mu i to bre ve, eu pe di ria
a S. Exª que usas se a pa la vra após esse ho rá rio.

So bre a mesa, Men sa gens do Pre si den te da
Re pú bli ca que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

São li das a se guin tes:

MENSAGEM Nº 90, DE 2003
(Nº 158/2003, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea
f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13
da Me di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o 
nome da Se nho ra MARIA DO CARMO MARTINS
LIMA, para o car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia de
De sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA.

Bra sí lia, 30 de abril de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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Avi so nº 372 – Su par/C. Ci vil

Em 30 de abril de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Indi ca ção de au to ri da de

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,

Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na
qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca sub me te à con si de ra ção des sa Casa o nome da
Se nho ra Ma ria do Car mo Mar tins Lima para o car go
de Di re tor-Ge ral da Agên cia de De sen vol vi men to da
Ama zô nia – ADA.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

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

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

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

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi-
nar;

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men-
to da Ama zô nia – ADA, ex tin gue a Su pe-
rin ten dên cia do De sen vol vi men to da
Ama zô nia – SUDAM, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

Art. 13. O Di re tor-Ge ral e os de ma is di re to res
se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, sen -
do pelo me nos um de les es co lhi do den tre ser vi do res
pú bli cos fe de ra is.

§ 1º Os Di re to res se rão no me a dos após apro va-
ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção.

§ 2º O re gu la men to dis po rá so bre a for ma de
subs ti tu i ção dos di re to res em seus im pe di men-
tos.

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

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

MENSAGEM Nº 91, DE 2003
(Nº 159/2003, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea
f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13
da Me di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o 
nome do Se nhor Djal ma Be zer ra Mel lo, para o car go
de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia – ADA.

Bra sí lia, 30 de abril de 2003. – Luis Iná cio Lula
da Sil va.
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AVISO Nº 373 – SUPAR/C. CIVIL

Em 30 de abril de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Indi ca ção de au to ri da de

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca sub me te à con si de ra ção des sa Casa o nome do

Se nhor Djal ma Be zer ra Mel lo para o car go de Di re tor
da Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

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

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

....................................................................................
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5.
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia – ADA, ex tin gue a Su pe rin-
ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô-
nia – SUBAM, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 13. O Di re tor-Ge ral e os de ma is Di re to res

se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, sen -

do pelo me nos um de les es co lhi do den tre ser vi do res
pú bli cos fe de ra is.

§ 1º Os Di re to res se rão no me a dos após apro va-
ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção.

§ 2º O re gu la men to dis po rá so bre a for ma de
subs ti tu i ção dos Di re to res em seus im pe di men tos.
....................................................................................

(À Co mis são de As sun tos Eco nô mi-
cos.)

MENSAGEM Nº 92, DE 2003
(Nº 160/2003, na ori gem)

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

I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13
da Me di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o 
nome da Se nho ra GEORGETT MOTTA
CAVALCANTE, para o car go de Di re tor da Agên cia de 
De sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA.

Bra sí lia, 30 de abril de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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Avi so nº 374 – Su par /C. Ci vil

Em 30 de abril de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Indi ca ção de au to ri da de

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca sub me te à con si de ra ção des sa Casa o nome da
Se nho ra Ge or gett Mot ta Ca val can te para o car go de
Di re tor da Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia
– ADA.

Aten ci o sa men te, José Dir ceu de Oli ve i ra e Sil -
va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

SEÇÃO IV
Do Senado Federal

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

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia – ADA, ex tin gue a Su pe rin-
ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama-
zô nia – SUDAM, e dá ou tras pro vi dên ci-
as.

....................................................................................
Art. 13. O Di re tor-Ge ral e os de ma is di re to res

se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, sen -
do pelo me nos um de les es co lhi do den tre ser vi do res
pú bli cos fe de ra is.

§ 1º Os di re to res se rão no me a dos após apro va-
ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção.

§ 2º O re gu la men to dis po rá so bre a for ma de
subs ti tu i ção dos di re to res em seus im pe di men tos.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As ma té ri-
as vão à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 309, 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Foi ele i to on tem, em Inda i a tu ba – SP, como pre -

si den te da CNBB, o car de al pri maz do Bra sil e ar ce-
bis po de Sal va dor, D. Ge ral do Ma jel la Agne lo.

Nas ci do em Juiz de Fora – MG, 69 anos, D.
Agne lo foi o res pon sá vel pela prin ci pal obra so ci al da
Igre ja Ca tó li ca no Bra sil. A épo ca como ar ce bis po de
Lon dri na – PR, ele co or de nou na dé ca da de 80 a cri a-
ção da Pas to ral da Cri an ça, co man da da até hoje pela
pe da go ga Zil da Arns.

Em 1991, o car de al de i xou o Bra sil para as su mir
a se cre ta ria da Con gre ga ção para a Li tur gia, no Va ti-
ca no, onde per ma ne ceu por oito anos. Em 1999, o
papa João Pa u lo II o no me ou para a ar qui di o ce se de
Sal va dor. No ano se guin te, D. Ge ral do re ce beu au to ri-
za ção do Papa para co me çar o pro ces so de be a ti fi ca-
ção de irmã Dul ce, mor ta em 1992.

Em 2001, D. Ge ral do Ma jel la foi ele va do a car -
de al, sen do re la ci o na do in clu si ve en tre os car de a is
que po de rão su ce der o papa João Pa u lo II.

Pe los gran des ser vi ços pres ta dos ao País é
que, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter no e,
de acor do com as tra di ções da Casa, re que i ro seja in -
se ri da em ata voto de apla u so ao Car de al Dom Ge ral-
do Ma jel la Agne lo.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Cé sar
Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá o voto de apla u so.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 310, DE 2003 

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção da Re pú bli ca e dos arts. 215, I, a, e 216, am bos
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam
pres ta das, pelo Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de
Esta do do De sen vol vi men to Agrá rio, in for ma ções
con cer nen tes à de no mi na ção e lo ca li za ção das co-
mu ni da des re ma nes cen tes dos qui lom bos iden ti fi ca-
das no País, o rol de tí tu los de pro pri e da de, de re co-
nhe ci men to de do mí nio ou de qual quer ou tra na tu re-
za con ce di dos a co mu ni da des ou in di ví du os re ma-

nes cen tes dos qui lom bos, a su per fí cie das ter ras ou -
tor ga das e seus res pec ti vos be ne fi ciá ri os, bem como
o cro no gra ma de con ces são de tí tu los e a pre vi são de 
re cur sos or ça men tá ri os para o cum pri men to das de -
ter mi na ções do art. 68 do Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der do Blo co do Go -
ver no.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 311 , DE 2003

Con si de ran do que o Esta do do Rio de Ja ne i ro,
des ta ca da men te a sua Ca pi tal, é o ma i or pólo de atra -
ção tu rís ti ca do País;

Con si de ran do que nos ae ro por tos do Esta do,
bem as sim, no por to do Rio de Ja ne i ro, de sem bar cam
mi lha res de pas sa ge i ros e tu ris tas de toda pro ce dên-
cia, com ex pres si va par ti ci pa ção de es tran ge i ros;

Con si de ran do, por fim, que to das as na ções
ami gas, que têm re la ções co mer ci a is, cul tu ra is, es-
por ti vas ou tu rís ti cas com o Bra sil, vêm ado tan do me -
di das de ca rá ter pre ven ti vo vi san do a con ter a pro li fe-
ra ção da cha ma da “Gri pe Asiá ti ca”,

Re que i ro, com base no art. 216 do Re gi men to
Inter no, se jam so li ci ta das in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de so bre qua is as me di das pre vis tas e
as já ado ta das, de or dem sa ni tá ria e de de fe sa da sa -
ú de pú bli ca, pre ven ti vas da pro pa ga ção da de no mi-
na da “Gri pe Asiá ti ca”, par ti cu lar men te nos por tos e
ae ro por tos do Esta do e da Ci da de do Rio de Ja ne i ro,
quan to à vin da de pes so as do ex te ri or, in clu si ve bra si-
le i ros, pro ve ni en tes dos pa í ses onde já fo ram cons ta-
ta dos fo cos da que la epi de mia.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 312, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º, 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 seja so li ci-
ta do ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia
So ci al, Ri car do José Ri be i ro Ber zo i ni, in for ma ções
ofi ci a is so bre os ma i o res de ve do res da Pre vi dên cia
So ci al do País, já que cir cu la ex tra-ofi ci al men te pela
in ter net uma lis ta de apro xi ma da men te três mil em -
pre sas que mais de vem a Pre vi dên cia, to ta li zan do
um mon tan te ex pres si vo de R$75.243.027.795 (Se-
ten ta e cin co bi lhões, du zen tos e qua ren ta e três mi -
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lhões, vin te e sete mil, se te cen tos e no ven ta e cin co
re a is).

Jus ti fi ca ção

No úl ti mo dia 30 de abril o nos so Pre si den te da
Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, acom pa nha do
de to dos os Se nho res Go ver na do res; Mi nis tros; Mem -
bros do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al; de ma is au to ri da des go ver na men ta is, en tre ga-
ram ofi ci al men te ao Con gres so Na ci o nal os tex tos
das duas pri me i ras e im por tan tes pro pos tas de re for-
mas cons ti tu ci o na is do go ver no, a da Pre vi dên cia So -
ci al e do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal.

Em am bos os ca sos, to das as in for ma ções se -
rão de gran de im por tân cia para sub si di ar os Par la-
men ta res nas dis cus sões e aná li ses nas Co mis sões
e no Ple ná rio das duas Ca sas e, em re la ção à Pre vi-
dên cia So ci al, as in for ma ções so li ci ta das são es sen-
ci a is para o apro fun da men to dos de ba tes com o ob je-
ti vo cla ro de con se guir mos al can çar um tex to con sen-
su al e jus to para to dos, prin ci pal men te quan to ao
equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro e atu a ri al de um Pla -
no auto-sus ten tá vel para a Pre vi dên cia So ci al do
País.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003.– Se na dor
Del cí dio Ama ral.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 313 , DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 74, in ci so I, do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a cri a ção de Co -
mis são Tem po rá ria Inter na, com pos ta de 11 mem-
bros e igual nú me ro de su plen tes, para, no pra zo de
360 dias, a con tar da data de sua cri a ção, es tu dar a
re for ma da or dem po lí ti co-ele i to ral e par ti dá ria e, a
par tir de suas con clu sões, pro por al te ra ções sis tê mi-
cas.

Jus ti fi ca ção

O go ver no, o Con gres so, a mí dia e a so ci e da de
mu i to têm fa la do so bre as re for mas da Pre vi dên cia,
das Leis Tra ba lhis tas e da Tri bu tá ria. To da via, não po -
de mos de i xar em se gun do pla no a Re for ma Po lí ti ca.

A Re for ma Po lí ti ca não é ape nas ne ces sá ria,
ela é ine vi tá vel, pois o atu al or de na men to le gal que
rege as ques tões po lí ti co-par ti dá ri as e ele i to ra is nada 
mais é do que uma gran de col cha de re ta lhos, um mo -
sa i co de di fí cil com pre en são, di ta do por ques tões
pon tu a is, de mo men to. Esse qua dro se re fle te de vá ri-
as ma ne i ras: quan tos ele i to res, por exem plo, lem-
bram-se em qual De pu ta do ou Se na dor vo tou nas úl ti-
mas ele i ções? Pou cos, pou quís si mos. Essa ques tão
não é fú til. Sua res pos ta re ve la mais que o de sin te res-
se do ele i tor. Re ve la o quão pou co ele sen te re pre-
sen ta do nos Par la men tos Esta du a is e Fe de ra is.

É cer to que al gum tipo de re for ma po lí ti co-par ti-
dá ria virá. Po rém, não é qual quer tipo de re for ma que
in te res sa ao Esta do De mo crá ti co de Di re i to. Re for-
mas pon tu a is – de mons tram a ex pe riên cia – são in ca-
pa zes de ofe re cer so lu ções viá ve is no lon go pra zo.

É pre ci so, pois, que o Par la men to cum pra o seu
pa pel de pro mo ver o de ba te e de en con trar so lu ções
para o sis te ma po lí ti co-par ti dá rio e ele i to ral do País.

Assim, pre o cu pa do com a con du ção que vem
sen do dada à Re for ma Po lí ti co-ele i to ral e Par ti dá ria
ou, me lhor di zen do, que não vem sen do dada a ela,
es tou pro pon do, por meio des te Re que ri men to, a ins -
ta la ção de Co mis são Tem po rá ria Inter na, com o ob je-
ti vo de es tu dar a Re for ma da Ordem Po lí ti co-Par ti dá-
ria e Ele i to ral.

Após qua se vin te anos de ex pe riên cia de mo crá-
ti ca, não há dú vi das quan to às vir tu des des sa for ma
de go ver no. Não te mos, como em ou tros tem pos – e
digo isso com sa tis fa ção –, gru pos que es te jam a pro -
por so lu ções de for ça e a cons pi rar con tra go ver nos
ele i tos.

Trans pa re ce que nós, bra si le i ros, es ta mos con -
ven ci dos do fato de que a de mo cra cia é a úni ca for ma
de go ver no ca paz de dar con ta da ad mi nis tra ção de
uma so ci e da de ex tre ma men te com ple xa, cons ti tu í da
de gru pos que, cons tan te men te, apre sen tam in te res-
ses di ver sos e con tra di tó ri os.

Con fli tos de in te res ses exis tem em qual quer
tipo de sis te ma po lí ti co. No en tan to, ape nas a de mo-
cra cia é ca paz de trans for mar es ses con fli tos em
ener gia be né fi ca para a so ci e da de.

O ca nal para isso é o fe nô me no ti pi ca men te de -
mo crá ti co co nhe ci do como re pre sen ta ti vi da de. A re-
pre sen ta ti vi da de sig ni fi ca as so ci ar, de um lado, a de -
le ga ção de po der com, de ou tro, a fis ca li za ção e a
trans pa rên cia de seu exer cí cio.

A re pre sen ta ti vi da de le gi ti ma as leis para os ci -
da dãos, pois são ela bo ra das por aque les que são
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con si de ra dos como os au tên ti cos re pre sen tan tes do
povo.

O pro ces so po lí ti co-ele i to ral e par ti dá rio fun ci o-
na, para usar uma me tá fo ra, como a rede que a so ci e-
da de pas sa em si mes ma para es co lher aque las pes -
so as – ho mens e mu lhe res – que são mais ap tas para 
o exer cí cio da re pre sen ta ção.

Isso nos con duz à re fle xão so bre o ta ma nho ide -
al des sa rede. Ou, para ser mais téc ni co, quão ade -
qua do é o nos so atu al sis te ma re pre sen ta ti vo e o
modo como nele es tão con fi gu ra das as ins ti tu i ções
po lí ti cas como, por exem plo, ele i ções, man da tos e
par ti dos.

Vol tan do mais uma vez à me tá fo ra, po de mos di -
zer que a nos sa rede, o nos so sis te ma po lí ti co-ele i to-
ral e par ti dá rio or ga ni za do ju rí di ca e ins ti tu ci o nal men-
te, tem de i xa do mu i to a de se jar.

Essa cons ta ta ção não é nova. De mu i to se ou -
vem no seio da so ci e da de re cla mos quan to à for ma
de or ga ni za ção de nos so sis te ma po lí ti co.

No que tan ge à for ma ção de nos sos Par la men-
tos, o eixo de nos so sis te ma tem sido a pro por ci o na li-
da de com lis ta aber ta. Ao lon go das úl ti mas cin co dé -
ca das, essa con for ma ção tem sido al te ra da ape nas
pon tu al men te, ou seja, o edi fí cio tem so fri do re for mas
aqui e lá. Esse mo de lo de re for mas pon tu a is pa re-
ce-nos es tar es go ta do.

Isso acon te ce por que o mo de lo de re pre sen ta-
ção po lí ti ca está em des com pas so com a so ci e da de.
Esta, ao lon go dos úl ti mos 20 ou 30 anos, pas sou por
mu dan ças subs tan ci a is, en quan to o mo de lo de re pre-
sen ta ção po lí ti ca é, em li nhas ge ra is, o mes mo de 50
anos atrás.

A per cep ção que te mos do pro ble ma é cla ra. A
so ci e da de bra si le i ra pre ci sa, para apro ve i tar todo o
seu po ten ci al di nâ mi co atu al, de um novo sis te ma de
re pre sen ta ção po lí ti ca.

Pre ci sa mos, pois, de um novo con ce i to de mo -
de lo po lí ti co e, para ma te ri a li zá-lo, te mos de pes qui-
sar so bre o tema, dis cu ti-lo e en con trar ca mi nhos
para que a re pre sen ta ção po lí ti ca seja um re tra to tão
fiel quan to pos sí vel da so ci e da de. Assim, ao en con-
trar mos esse novo con ce i to, essa nova re a li da de, es -
ta re mos fa zen do Po lí ti ca, no me lhor sen ti do da pa la-
vra, pois es ta re mos ma te ri a li zan do o me lhor para a
so ci e da de.

Te nho a cer te za de que esta Casa, au xi li a da
por pes qui sa do res e ci en tis tas e pela so ci e da de ci -
vil, será ca paz, de tor nar, uma vez mais, o Po der Po -
lí ti co apto o su fi ci en te para dar con ta da di nâ mi ca e

da ca pa ci da de de trans for ma ção da so ci e da de bra si-
le i ra.

Não po de mos de i xar pas sar o mo men to, pois o
pre ço da omis são é tor nar o nos so sis te ma po lí ti-
co-par ti dá rio e ele i to ral ain da mais ob so le to. Como to -
dos sa bem, não exis te vá cuo de po der.Se o Con gres-
so não cum prir a sua mis são de ser o re pre sen tan te
da so ci e da de ci vil cer ta men te ou tros ato res so ci a is
vi rão e cum pri rão esse pa pel.

A pro pos ta que faço, por meio des te Re que ri-
men to, al ber ga não ape nas o in te res se em evi tar a
pro gres si va ero são da le gi ti mi da de, que se re ve la
nas di ver sas mo da li da des de de sen can ta men to com 
a po lí ti ca que des fi lam di a ri a men te ante nos sos
olhos, mas, tam bém e prin ci pal men te, a am bi ção de
cons tru ir mos uma so ci e da de po lí ti ca à al tu ra da so -
fis ti ca ção e da com ple xi da de que têm ca rac te ri za do
o de sen vol vi men to ma te ri al e ide al so ci e da de bra si-
le i ra.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Alme i-
da Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

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

TÍTULO VI
Das Co mis sões

CAPÍTULO I
Das Co mis sões Per ma nen tes e Tem po rá ri as

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido será in clu í do na Ordem do Dia opor tu-
na men te.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161, DE 2003

Dá nova re da ção ao art. 26 da Lei nº
10.233, de 5 de ju nho de 2001, acres cen-
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tan do o § 2º-A, para de fi nir que ne nhu ma
pra ça de pe dá gio de ro do vi as será ins ta-
la da há uma dis tân cia in fe ri or a 20km de
área ur ba na de mu ni cí pio, re gião ur ba na
ou re gião me tro po li ta na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
O art. 26 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de

2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 26. .................................................
..............................................................
§ 2º-A Não se ins ta la rá pra ça de pe dá-

gio de ro do via a uma dis tân cia in fe ri or a
20km do pe rí me tro ur ba no: de mu ni cí pio; ou
de área ur ba na de Mu ni cí pi os vi zi nhos ou
in te gran tes de Re gião Me tro po li ta na.

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

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção, de ven do in ci dir so bre to das as no vas
con ces sões, re no va ções ou pror ro ga ções de con-
ces sões.

Jus ti fi ca ção

Qu es tão que tem ca u sa do mu i tas con tro vér si as
en tre os usuá ri os de ro do vi as, nas qua is há co bran ça
de pe dá gio para a sua con ser va ção ou ma nu ten ção,
tem sido a dos ci da dãos que re si den tes em um mu ni-
cí pio, tra ba lham em es ta be le ci men tos co mer ci a is ou
in dus tri a is si tu a dos à pe que na dis tân cia, mu i tas ve-
zes a cen te nas de me tros dos li mi tes do pe rí me tro ur -
ba no, e es ta rem obri ga dos a pa gar pe dá gio para a uti -
li za ção des sa ro do via.

Não raro, a au sên cia de via se cun dá ria obri ga
que o ci da dão pa gue pe dá gio para com pa re cer ao
seu tra ba lho, en ca re cen do mu i to o cus to com des lo-
ca men tos.

A pre sen te pro po si ção ob je ti va es ta be le cer uma 
dis tân cia mí ni ma do pe rí me tro ur ba no para a co bran-
ça de pe dá gio em ro do vi as, na ten ta ti va de evi tar esse 
pro ble ma ou de con tor ná-lo. Su je i ta, eu sei, a crí ti cas
so bre com base em que se de fi niu 20km e não 15, ou
30.

Des tar te, a al ter na ti va mais jus ta se ria a imu ni-
da de dos ve í cu los em pla ca dos no mu ni cí pio ou re-
gião me tro po li ta na aon de em pla ca do. Não obs tan te,
tal me di da in vi a bi li za ria o flu xo re gu lar de ve í cu los
pró xi mo aos pos tos de pe dá gio, já que de man da ria
ve ri fi ca ção in loco.

Assim, a fi xa ção de dis tân cia mí ni ma, ain da que 
não seja imu ne a crí ti cas, mos tra-se, sal vo me lhor ju í-

zo, a al ter na ti va que me nos trans tor nos ca u sa rá à im -
plan ta ção da me di da.

A fim de pre ser var os atos ju rí di cos per fe i tos,
em res pe i to a prin cí pio cons ti tu ci o nal, o ar ti go 2º es -
ta be le ce vi gên cia ime di a ta, po rém res sal va a sua
con si de ra ção para as con ces sões vi gen tes ao mo-
men to da re no va ção ou pror ro ga ção.

Por se tra tar de me di da de jus ti ça, es pe ro con tar
com o apo io dos meus no bres pa res para a apro va-
ção da ma té ria.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – João
Ba tis ta Mot ta, PPS/ES.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí-
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu-
ra de Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

....................................................................................
Art. 26. Cabe a ANTT, como atri bu i ções es pe cí-

fi cas per ti nen tes ao Trans por te Ro do viá rio:
....................................................................................

VI – pu bli car os edi ta is, jul gar as li ci ta ções e
ce le brar os con tra tos de con ces são de ro do vi as fe -
de ra is a se rem ex plo ra das e ad mi nis tra das por ter -
ce i ros;

VII – fis ca li zar di re ta men te, com o apo io de suas 
uni da des re gi o na is, ou por meio de con vê ni os de co o-
pe ra ção, o cum pri men to das con di ções de ou tor ga de 
au to ri za ção e das cláu su las con tra tu a is de per mis são
para pres ta ção de ser vi ços ou de con ces são para ex -
plo ra ção da in fra-es tru tu ra.

§ 1º (VETADO)
§ 2º Na ela bo ra ção dos edi ta is de li ci ta ção, para

o cum pri men to do dis pos to no in ci so VI do ca put, a
ANTT cu i da rá de com pa ti bi li zar a ta ri fa do pe dá gio
com as van ta gens eco nô mi cas e o con for to de vi a-
gem, trans fe ri dos aos usuá ri os em de cor rên cia da
apli ca ção dos re cur sos de sua ar re ca da ção no aper -
fe i ço a men to da via em que é co bra do.

§ 3º A ANTT ar ti cu lar-se-á com os go ver nos dos 
Esta dos para o cum pri men to do dis pos to no in ci so VI
do ca put, no to can te às ro do vi as fe de ra is por eles já
con ce di das a ter ce i ros, po den do avo car os res pec ti-
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vos con tra tos e pre ser var a co o pe ra ção ad mi nis tra ti-
va avan ça da.

§ 4º O dis pos to no § 3º apli ca-se aos con tra-
tos de con ces são que in te gram ro do vi as fe de ra is e
es ta du a is, fir ma dos até a data de pu bli ca ção des ta
lei.

§ 5º Os con vê ni os de co o pe ra ção ad mi nis tra ti-
va, re fe ri dos no in ci so VII do ca put , po de rão ser fir -
ma dos com ór gãos e en ti da des da União e dos go-
ver nos dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni-
cí pi os.

§ 6º No cum pri men to do dis pos to no in ci so VII
do ca put, a ANTT de ve rá co i bir a prá ti ca de ser vi ços
de trans por te de pas sa ge i ros não con ce di dos, per mi-
ti dos ou au to ri za dos.
....................................................................................

Art. 28. A ANTT e a ANTAQ, em suas res pec ti-
vas es fe ras de atu a ção, ado ta rão as nor mas e os pro -
ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei para as di fe ren tes
for mas de ou tor ga pre vis tos nos arts. 13 e 14, vi san do
a que:

I – a ex plo ra ção da in fra-es tru tu ra e a pres ta ção
de ser vi ços de trans por te se exer çam de for ma ade -
qua da, sa tis fa zen do as con di ções de re gu la ri da de,
efi ciên cia, se gu ran ça, atu a li da de, ge ne ra li da de, cor -
te sia na pres ta ção do ser vi ço, e mo di ci da de nas ta ri-
fas;

II – os ins tru men tos de con ces são ou per mis são
se jam pre ce di dos de li ci ta ção pú bli ca e ce le bra dos
em cum pri men to ao prin cí pio da li vre con cor rên cia
en tre os ca pa ci ta dos para o exer cí cio das ou tor gas,
na for ma pre vis ta no in ci so I, de fi nin do cla ra men te:

a) (VETADO)

b) li mi tes má xi mos ta ri fá ri os e as con di ções de
re a jus ta men to e re vi são;

c) pa ga men to pelo va lor das ou tor gas e par ti ci-
pa ções go ver na men ta is, quan do for o caso.

d) pra zos con tra tu a is.”(NR – MPV 2217-3 –
4-9-01)

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

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre o re gi me de con ces-
são e per mis são da pres ta ção de ser vi-
ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Art. 7º Sem pre ju í zo do dis pos to na Lei nº 8.078,
de 11 de se tem bro de 1990, são di re i tos e obri ga ções
dos usuá ri os:

I – re ce ber ser vi ço ade qua do;
II – re ce ber do po der con ce den te e da con ces si-

o ná ria in for ma ções para a de fe sa de in te res ses in di vi-
du a is ou co le ti vos;

III – ob ter e uti li zar o ser vi ço, com li ber da de de
es co lha en tre vá ri os pres ta do res de ser vi ços, quan do
for o caso, ob ser va das as nor mas do po der con ce-
den te. (Re da ção dada pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)

IV – le var ao co nhe ci men to do po der pú bli co e
da con ces si o ná ria as ir re gu la ri da des de que te nham
co nhe ci men to, re fe ren tes ao ser vi ço pres ta do;

V – co mu ni car às au to ri da des com pe ten tes os
atos ilí ci tos pra ti ca dos pela con ces si o ná ria na pres ta-
ção do ser vi ço;

VI – con tri bu ir para a per ma nên cia das boas
con di ções dos bens pú bli cos atra vés dos qua is lhes
são pres ta dos os ser vi ços.

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

CAPÍTULO IV

Da Po lí ti ca Ta ri fá ria

Art. 8º (VETADO)
Art. 9º A ta ri fa do ser vi ço pú bli co con ce di do será 

fi xa da pelo pre ço da pro pos ta ven ce do ra da li ci ta ção
e pre ser va da pe las re gras de re vi são pre vis tas nes ta
lei, no edi tal e no con tra to.

§ 1º A ta ri fa não será su bor di na da à le gis la ção
es pe cí fi ca an te ri or e so men te nos ca sos ex pres sa-
men te pre vis tos em lei, sua co bran ça po de rá ser con -
di ci o na da à exis tên cia de ser vi ço pú bli co al ter na ti vo e 
gra tu i to para o usuá rio. (Re da ção dada pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)

§ 2º Os con tra tos po de rão pre ver me ca nis mos
de re vi são das ta ri fas, a fim de man ter-se o equi lí brio
eco nô mi co-fi nan ce i ro.

§ 3º Res sal va dos os im pos tos so bre a ren da, a
cri a ção, al te ra ção ou ex tin ção de qua is quer tri bu tos
ou en car gos le ga is, após a apre sen ta ção da pro pos-
ta, quan do com pro va do seu im pac to, im pli ca rá a re vi-
são da ta ri fa, para mais ou para me nos, con for me o
caso.

§ 4º Em ha ven do al te ra ção uni la te ral do con tra to
que afe te o seu ini ci al equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i-
ro, o po der con ce den te de ve rá res ta be le cê-lo, con co-
mi tan te men te à al te ra ção.
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Art. 13. As ta ri fas po de rão ser di fe ren ci a das em
fun ção das ca rac te rís ti cas téc ni cas e dos cus tos es -
pe cí fi cos pro ve ni en tes do aten di men to aos dis tin tos
seg men tos de usuá ri os.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 2003

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tem bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci-
o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir, na Re -
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te-
ma Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que es -
pe ci fi ca, sob a de sig na ção de BR.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri-

ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, su -
bi tem Li ga ções, in te gran te do Ane xo do Pla no Na ci o-
nal de Vi a ção, apro va do pela Lei 5.917, de 10 de se -
tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:

Su bi tem 2.2.2
BR-
Pon tos de Pas sa gem – Ci da de de Itu-

ra ma (Entron ca men to BR-497/MG) – Ci da-
de de União de Mi nas – Po vo a do de Pi to ca i-
na – Entron ca men to BR- 365/MG

Uni da de da Fe de ra ção – MG
Exten são – 102km

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

Jus ti fi ca ção

A cri a ção da Ro do via BR.... – /MG, com pre en di-
da no tre cho que cru za o Esta do de Mi nas Ge ra is, en -
tre os Esta dos de São Pa u lo e Go iás, com iní cio no
en tron ca men to da BR-497 na ci da de de Itu ra ma até o 
en tron ca men to da BR-365, pas san do pela ci da de de
União de Mi nas e pelo Po vo a do de Pi to ca i na, é fun da-
men tal para o es co a men to da pro du ção do Pon tal do
Triân gu lo Mi ne i ro (in ter li ga ção da Hi dre lé tri ca e Por to
Flu vi al de Água Ver me lha no Rio Gran de com a Hi -
dre lé tri ca e Por to Flu vi al de São Si mão no Rio Pa ra-
na í ba) re du zin do a dis tân cia en tre São Pa u lo e o sul
de Go iás, além de ali vi ar o flu xo de ve í cu los da
BR-365/MG e da BR-153/MG.

Esta ro do via irá ala van car o de sen vol vi men to
eco nô mi co des sa im por tan te re gião e ofe re cer nova

al ter na ti va de li ga ção en tre as re giões Cen tro-Oes te
e Sul do País.

A nu me ra ção da BR fi ca rá a car go do Po der
Exe cu ti vo, atra vés do ór gão com pe ten te.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. –Ael ton
Fre i tas.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

(Vide Lei nº 10.606, de 19-12-2002) 

Apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção
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:
....................................................................................

2. Sis te ma Ro do viá rio Na ci o nal:
2.1. con ce i tu a ção;
2.2 no men cla tu ra e re la ção des cri ti va das ro do-

vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, in te gran tes do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

3. Sis te ma Fer ro viá rio Na ci o nal:

3.1 con ce i tu a ção;

3.2 no men cla tu ra e re la ção des cri ti va das fer ro-
vi as in te gran tes do Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
....................................................................................

LEI Nº 10.606, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tem bro de 1973 (en tron ca men to com a
BR-020 ao en tron ca men to com a BR-040,
no Dis tri to Fe de ral).

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 Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 2003

Dis põe so bre a co mu ni ca ção obri-
ga tó ria de ca sos de maus-tra tos con tra
cri an ças ou ado les cen tes ao con se lho
tu te lar da lo ca li da de, nos ter mos do art.
13 do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te.

09630 Qu ar ta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    143ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ca sos sus pe i tos ou con fir ma dos de

maus-tra tos con tra cri an ça ou ado les cen te são obri -
ga to ri a men te co mu ni ca dos ao con se lho tu te lar da
res pec ti va lo ca li da de.

§ 1º São al can ça dos pela obri ga ção de que tra ta
o ca put:

I – as pes so as en car re ga das, por ra zão de ofi cio
ou ocu pa ção, do cu i da do, as sis tên cia ou guar da de
cri an ças e ado les cen tes;

II – os pro fes so res e as es co las de to dos os gra us;
III – os tra ba lha do res de sa ú de e os ser vi ços de

sa ú de;
IV – as au to ri da des po li ci a is.
§ 2º A co mu ni ca ção de que tra ta o ca put se fará

in de pen den te men te do aten di men to que se fi zer ne -
ces sá rio à cri an ça ou ado les cen te mal tra ta do e sem
pre ju í zo de ou tras pro vi dên ci as le ga is.

Art. 2º Para o efe i to des ta lei, ca rac te ri zam-se
como maus-tra tos, so fri dos por cri an ça ou ado les cen-
te, nos am bi en tes do més ti co, pú bli co ou ins ti tu ci o nal:

I – as agres sões fí si cas, psi co ló gi cas e se xu a is;
II – as se ví ci as fí si cas;
III – o abu so se xu al;
IV – a cru el da de men tal;
V – a tor tu ra;
VI – a ne gli gên cia;
VII – o aban do no;
VIII – a pri va ção de ali men tos; e
IX – o rap to.
Art. 3º O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, com base

no que dis põem os in ci sos II e IV do art. 8º da Lei
Com ple men tar nº 75, de 20 de maio de 1993, de fi ni rá
o sis te ma de in for ma ção ne ces sá rio à ob ser va ção
sis te má ti ca e ati va dos ca sos de maus-tra tos a cri an-
ças e ado les cen tes, no mí ni mo quan to a seus pro pó-
si tos, prin cí pi os or ga ni za do res, me i os ma te ri a is, ati vi-
da des, sis te mas e mo da li da des ope ra ci o na is.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio Pú bli co Esta du al e 
o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral co or de na rão, no âm bi to
de suas res pec ti vas atri bu i ções, o sis te ma de in for-
ma ção de que tra ta o ca put, exe cu tan do, de for ma
com ple men tar, as ações que se fi ze rem ne ces sá ri as
ao seu bom fun ci o na men to.

Art. 4º O art. 136 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so:

“Art. 136 ................................................
..............................................................
XII – im plan tar, ope rar e man ter o sis-

te ma de in for ma ção ne ces sá rio à ob ser va-

ção dos ca sos de maus-tra tos a cri an ças e
ado les cen tes, co mu ni ca dos nos ter mos do
art. 13. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Os nú me ros da vi o lên cia con tra as cri an ças e os 
ado les cen tes em nos so País são as sus ta do res: as
es ti ma ti vas são de que ocor ram cer ca de 500 mil
agres sões por ano, ou seja, uma agres são por mi nu-
to.

Na gran de ma i o ria dos ca sos, a agres são acon -
te ce den tro de casa. São re gis tra dos, no Mi nis té rio da 
Jus ti ça, mais de 50 mil ca sos de vi o lên cia se xu al,
mas, se gun do os es pe ci a lis tas, es ses nú me ros re pre-
sen tam ape nas 10% do to tal de ocor rên ci as. Para
com ple tar esse qua dro do lo ro so, o Re la tó rio da Anis -
tia Inter na ci o nal de 2000 de nun cia a tor tu ra e a exe -
cu ção de cri an ças por par te das po lí ci as e de es qua-
drões da mor te, e a prá ti ca de es pan ca men to e tor tu-
ra nas ins ti tu i ções en car re ga das da guar da de me no-
res in fra to res.

A vi o lên cia con tra cri an ças e ado les cen tes
acon te ce em to das as clas ses so ci a is.

É uma dis po si ção do Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te que os ca sos sus pe i tos ou con fir ma dos
de maus-tra tos con tra cri an ça ou ado les cen te se jam
obri ga to ri a men te co mu ni ca dos ao con se lho tu te lar da 
res pec ti va lo ca li da de, sem pre ju í zo de ou tras pro vi-
dên ci as le ga is. Pas sa dos tre ze anos da en tra da em
vi gor da lei, no en tan to, esse dis po si ti vo só foi im ple-
men ta do em duas uni da des fe de ra das – Rio de Ja ne i-
ro, em 1999, e São Pa u lo, em 2000 – e dois mu ni cí pi-
os – Ni te rói, RJ, em 1998, e Cam pi nas, SP, em 2001.

As in for ma ções pro du zi das pe los sis te mas de
in for ma ção im plan ta dos já per mi tem in fe rir a gra vi da-
de do pro ble ma como ca u sa de mor bi da de e de mor -
te, prin ci pal men te de cri an ças pe que nas, e iden ti fi car
a ne gli gên cia como a for ma mais co mum de vi o lên cia
con tra a cri an ça, se gui da dos maus-tra tos fí si cos e
psi co ló gi cos e do abu so se xu al.

A pro po si ção que apre sen to à con si de ra ção dos 
no bres co le gas ob je ti va re gu la men tar o art. 13 do
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te de tal for ma
que o co nhe ci men to da si tu a ção per mi ta a im plan ta-
ção de ati vi da des mais efe ti vas de pre ven ção e con -
tro le da vi o lên cia con tra esse seg men to da po pu la ção
em nos so País.

Para ga ran tir con fi a bi li da de e com pa ra ti vi da de
dos da dos e in for ma ções ob ti das, ima gi na mos um
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sis te ma de in for ma ção de abran gên cia na ci o nal, de fi-
ni do e co or de na do, em âm bi to fe de ral, pelo Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral, co or de na do na es fe ra es ta du al pelo
Mi nis té rio Pú bli co Esta du al, e ope ra do, lo cal men te,
pe los con se lhos tu te la res.

A ti pi fi ca ção do que se en ten de por maus-tra tos
ba se ia-se na Clas si fi ca ção Esta tís ti ca Inter na ci o nal
de Do en ças e Pro ble mas Re la ci o na dos à Sa ú de, da
Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, ado ta da ofi ci al men te
em nos so País.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Lú cia
Vâ nia.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

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

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Do Di re i to à Vida e à Sa ú de

Art. 13. Os ca sos de sus pe i ta ou con fir ma ção de 
maus-tra tos con tra cri an ça ou ado les cen te se rão
obri ga to ri a men te co mu ni ca dos ao Con se lho Tu te lar
da res pec ti va lo ca li da de, sem pre ju í zo de ou tras pro -
vi dên ci as le ga is.
....................................................................................

Art. 136. São atri bu i ções do Con se lho Tu te lar:
I – aten der as cri an ças e ado les cen tes nas hi pó-

te ses pre vis tas nos ar ti gos 98 e 105, apli can do as
me di das pre vis tas no ar ti go 101, I a VII;

II – aten der e acon se lhar os pais ou res pon sá-
vel, apli can do as me di das pre vis tas no ar ti go 129, I a
VII;

III – pro mo ver a exe cu ção de suas de ci sões, po -
den do para tan to:

a) re qui si tar ser vi ços pú bli cos nas áre as de sa ú-
de, edu ca ção, ser vi ço so ci al, pre vi dên cia, tra ba lho e
se gu ran ça;

b) re pre sen tar jun to à au to ri da de ju di ciá ria nos
ca sos de des cum pri men to in jus ti fi ca do de suas de li-
be ra ções.

IV – en ca mi nhar ao Mi nis té rio Pú bli co no tí cia de 
fato que cons ti tua in fra ção ad mi nis tra ti va ou pe nal
con tra os di re i tos da cri an ça ou ado les cen te;

V – en ca mi nhar à au to ri da de ju di ciá ria os ca sos
de sua com pe tên cia;

VI – pro vi den ci ar a me di da es ta be le ci da pela
au to ri da de ju di ciá ria, den tre as pre vis tas no ar ti go
101, de I a VI, para o ado les cen te au tor de ato in fra ci-
o nal;

VII – ex pe dir no ti fi ca ções;
VIII – re qui si tar cer ti dões de nas ci men to e de

óbi to de cri an ça ou ado les cen te quan do ne ces sá rio;
IX – as ses so rar o Po der Exe cu ti vo lo cal na ela -

bo ra ção da pro pos ta or ça men tá ria para pla nos e pro -
gra mas de aten di men to dos di re i tos da cri an ça e do
ado les cen te;

X – re pre sen tar, em nome da pes soa e da fa mí-
lia, con tra a vi o la ção dos di re i tos pre vis tos no ar ti go
220, § 3º, in ci so II, da Cons ti tu i ção Fe de ral;

XI – re pre sen tar ao Mi nis té rio Pú bli co, para efe i-
to das ações de per da ou sus pen são do pá trio-po der.
....................................................................................

(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 164, DE 2003

Alte ra os arts. 1º e 10 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, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, in clu in do a as sis tên cia psi co ló-
gi ca no âm bi to des ses.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º e 10 da Lei nº 9.656, de 3 de ju -

nho de 1998, pas sam a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 1º Sub me tem-se às dis po si ções
des ta lei as pes so as ju rí di cas de di re i to pri -
va do que ope ram pla nos de as sis tên cia à
sa ú de, sem pre ju í zo do cum pri men to da le -
gis la ção es pe ci fi ca que rege a sua ati vi da-
de, ado tan do-se, para fins de apli ca ção das
nor mas aqui es ta be le ci das, as se guin tes de -
fi ni ções:

I – Pla no Pri va do de Assis tên cia à Sa -
ú de: pres ta ção con ti nu a da de ser vi ços ou
co ber tu ra de cus tos as sis ten ci a is a pre ço
pré ou pós es ta be le ci do, por pra zo in de ter-
mi na do, com a fi na li da de de ga ran tir, sem li -
mi te fi nan ce i ro, a as sis tên cia à sa ú de, pela

09632 Qu ar ta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    145ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



fa cul da de de aces so e aten di men to por pro -
fis si o na is ou ser vi ços de sa ú de, li vre men te
es co lhi dos, in te gran tes ou não de rede cre -
den ci a da, con tra ta da ou re fe ren ci a da, vi san-
do à as sis tên cia mé di ca, hos pi ta lar, odon to-
ló gi ca e psi co ló gi ca, a ser paga in te gral ou
par ci al men te às ex pen sas da ope ra do ra
con tra ta da, me di an te re em bol so ou pa ga-
men to di re to ao pres ta dor, por con ta e or-
dem do con su mi dor;

II – Ope ra do ra de Pla no de Assis tên cia
à Sa ú de: pes soa ju rí di ca cons ti tu í da sob a
mo da li da de de so ci e da de ci vil ou co mer ci al,
co o pe ra ti va, ou en ti da de de au to ges tão, que 
ope re pro du to, ser vi ço ou con tra to de que
tra ta o in ci so I des te ar ti go.

III – Car te i ra: o con jun to de con tra tos
de co ber tu ra de cus tos as sis ten ci a is ou de
ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de em qual-
quer das mo da li da des de que tra tam o in ci-
so II e o § 1º des te ar ti go, com to dos os di -
re i tos e obri ga ções nele con ti dos.

§ 1º Está su bor di na da às nor mas e à
fis ca li za ção da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de
Su ple men tar (ANS), qual quer mo da li da de
de pro du to, ser vi ço e con tra to que apre sen-
te, além da ga ran tia de co ber tu ra fi nan ce i ra
de ris cos de as sis tên cia mé di ca, hos pi ta lar
e odon to ló gi ca, ou tras ca rac te rís ti cas que o
di fe ren cie de ati vi da de ex clu si va men te fi-
nan ce i ra, tais como:

a) cus te io de des pe sas;
b) ofe re ci men to de rede cre den ci a da

ou re fe ren ci a da;
c) re em bol so de des pe sas;
d) me ca nis mos de re gu la ção;
e) qual quer res tri ção con tra tu al, téc ni-

ca ou ope ra ci o nal para a co ber tu ra de pro-
ce di men tos so li ci ta dos por pres ta dor es co-
lhi do pelo con su mi dor; e

f) vin cu la ção de co ber tu ra fi nan ce i ra à
apli ca ção de con ce i tos ou cri té ri os mé di-
co-as sis ten ci a is.

§ 2º Inclu em-se na abran gên cia des ta
lei as co o pe ra ti vas que ope rem os pro du tos
de que tra tam o in ci so I e o § 1º des te ar ti-
go, bem as sim as en ti da des ou em pre sas
que man têm sis te mas de as sis tên cia à sa ú-
de, pela mo da li da de de au to ges tão ou de
ad mi nis tra ção.

§ 3º As pes so as fí si cas ou ju rí di cas re -
si den tes ou do mi ci li a das no ex te ri or po dem
cons ti tu ir ou par ti ci par do ca pi tal, ou do au -
men to do ca pi tal, de pes so as ju rí di cas de di -
re i to pri va do cons ti tu í das sob as leis bra si le-
i ras para ope rar pla nos pri va dos de as sis-
tên cia à sa ú de.

§ 4º É ve da da às pes so as fí si cas a
ope ra ção dos pro du tos de que tra tam o in ci-
so I e o § 1º des te ar ti go.

...............................................…(NR)”
“Art. 10. É ins ti tu í do o pla no-re fe rên cia

de as sis tên cia à sa ú de, com co ber tu ra as-
sis ten ci al mé di co-am bu la to ri al, hos pi ta lar e
psi co ló gi ca, com pre en den do par tos e tra ta-
men tos, re a li za dos ex clu si va men te no Bra-
sil, com pa drão de en fer ma ria, cen tro de te -
ra pia in ten si va, ou si mi lar, quan do ne ces sá-
ria a in ter na ção hos pi ta lar, das do en ças lis -
ta das na Clas si fi ca ção Esta tís ti ca Inter na ci-
o nal de Do en ças e Pro ble mas Re la ci o na dos
com a Sa ú de, da Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de, res pe i ta das as exi gên ci as mí ni mas
es ta be le ci das no art. 12 des ta lei, ex ce to:

.................................................... (NR)”

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei.

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

Jus ti fi ca ção

A pro fis são de psi có lo go foi re gu la men ta da pela 
Lei nº 4.119, de 27 de agos to de 1962, e a es tru tu ra-
ção de seus ór gãos de fis ca li za ção – Con se lho Fe de-
ral e Con se lhos Re gi o na is de Psi co lo gia – deu-se
pela Lei nº 5.766, de 20 de de zem bro de 1971.

A Re so lu ção nº 14, de 2000, do Con se lho Fe de-
ral de Psi co lo gia, ins ti tu iu o tí tu lo de es pe ci a lis ta em
psi co lo gia e re co nhe ceu-lhe as se guin tes es pe ci a li-
da des: psi co lo gia clí ni ca, psi co lo gia hos pi ta lar, psi co-
mo tri ci da de, psi co pe da go gia, psi co lo gia edu ca ci o nal,
psi co lo gia or ga ni za ci o nal e do tra ba lho, psi co lo gia de
trân si to, psi co lo gia ju rí di ca e psi co lo gia do es por te.

Se gun do o Ca tá lo go Bra si le i ro de Ocu pa ções,
do Mi nis té rio do Tra ba lho, as atri bu i ções pro fis si o na is
do psi có lo go com pre en dem o es tu do e a aná li se dos
pro ces sos in tra e in ter pes so a is no com por ta men to
hu ma no, por meio da ela bo ra ção e am pli a ção de téc -
ni cas psi co ló gi cas, para a ava li a ção e de ter mi na ção
de ca rac te rís ti cas afe ti vas, in te lec tu a is, sen so ri a is e
mo to ras da pes soa hu ma na.
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Em sua atu a ção clí ni ca, pro ce de ao exa me de
pes so as que apre sen tam dis túr bi os in trap sí qui cos e
in ter pes so a is, de com por ta men to fa mi li ar e so ci al e
efe tua, igual men te, o seu di ag nós ti co e te ra pêu ti ca,
em pre gan do um en fo que pre ven ti vo ou cu ra ti vo, a par 
de téc ni cas psi co ló gi cas ade qua das a cada caso con -
cre to, com o pro pó si to de con tri bu ir para a pos si bi li da-
de de o in di ví duo in te grar-se ple na men te na vida co -
mu ni tá ria, atin gin do o ní vel óti mo de bem-es tar fí si co,
psí qui co e so ci al.

Ade ma is, aten de à ges tan te, acom pa nhan do a
gra vi dez, o par to e o pu er pé rio, para in te grar suas vi -
vên ci as emo ci o na is e cor po ra is. Assis te o pa ci en te na 
en tra da, per ma nên cia e alta hos pi ta lar, in clu si ve pa ci-
en tes ter mi na is, par ti ci pan do das de ci sões com re la-
ção à con du ta a ser ado ta da pela equi pe mul ti dis ci pli-
nar de sa ú de, com a fi na li da de de ofe re cer apo io,
equi lí brio e pro te ção ao do en te e seus fa mi li a res.

Ain da no âm bi to hos pi ta lar, o es pe ci a lis ta atua
na pres ta ção de ser vi ços de ní vel se cun dá rio ou ter -
ciá rio de aten ção à sa ú de. De sen vol ve ati vi da des em
di fe ren tes pla nos de tra ta men to, ten do como sua prin -
ci pal ta re fa a ava li a ção e acom pa nha men to de in ter-
cor rên ci as psí qui cas dos que es tão ou se rão sub me ti-
dos a pro ce di men tos mé di cos, vi san do à pro mo ção e
re cu pe ra ção da sa ú de fí si ca e men tal. Inter vém na re -
la ção mé di co-pa ci en te, pa ci en te-fa mí lia e pa ci en-
te-pa ci en te, no con tex to do pro ces so do ado e cer, da
hos pi ta li za ção e das re per cus sões emo ci o na is de les
emer gen tes.

O psi có lo go ain da atua nas áre as de edu ca ção,
re e du ca ção e te ra pia psi co mo to ra, uti li zan do-se de
re cur sos para o de sen vol vi men to, pre ven ção e re a bi-
li ta ção do ser hu ma no. Por meio da par ti ci pa ção em
equi pes mul ti dis ci pli na res, em en ti da des pú bli cas ou
pri va das, pla ne ja, co or de na, su per vi si o na, im ple men-
ta, exe cu ta e ava lia pro gra mas di re ta ou in di re ta men-
te vin cu la dos à ati vi da de psi co mo to ra, que en vol vam
as di men sões psí qui ca, afe ti vas, re la ci o na is, cog ni ti-
vas e men ta is da ati vi da de cor po ral.

Do ex pos to, per ce be-se a re le vân cia que os pro -
fis si o na is da psi co lo gia as su mem na as sis tên cia in te-
gral à sa ú de hu ma na, co le ti va ou in di vi du al men te con -
si de ra da. As múl ti plas in ter ven ções por eles re a li za das
tor nam-se, na atu a li da de, uma exi gên cia ine quí vo ca
no cum pri men to dos ob je ti vos e me tas que re me tam à
in te gral con cep ção de sa ú de hu ma na pre co ni za da
pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, qual seja, a de
com ple to bem-es tar fí si co, psí qui co e so ci al.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Se na-
do ra Lu cia Vâ nia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dis põe so bre os pla nos e se gu ros
pri va dos de  as sis tên cia à sa ú de.

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 Sub me tem-se às dis po si ções des ta lei as 

pes so as ju rí di cas de di re i to pri va do que ope ram pla -
nos ou se gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú de, sem
pre ju í zo do cum pri men to da le gis la ção es pe cí fi ca que 
rege a sua ati vi da de.

§ 1º Para os fins do dis pos to no ca put des te ar ti-
go, con si de ram-se:

I – ope ra do ras de pla nos pri va dos de as sis tên-
cia à sa ú de: toda e qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to
pri va do, in de pen den te da for ma ju rí di ca de sua cons -
ti tu i ção, que ofe re ça tais pla nos me di an te con tra pres-
ta ções pe cu niá nas, com aten di men to em ser vi ços
pró pri os ou de ter ce i ros;

II – apa ra do ras de se gu ros pri va dos de as sis-
tên cia à sa ú de: as pes so as ju rí di cas cons ti tu í das e re -
gu la das em con for mi da de com a le gis la ção es pe cí fi-
ca para a ati vi da de de co mer ci a li za ção de se gu ros e
que ga ran tam a co ber tu ra de ris cos de as sis tên cia à
sa ú de, me di an te li vre es co lha pelo se gu ra do do pres -
ta dor do res pec ti vo ser vi ço e re em bol so de des pe sas,
ex clu si va men te.

§ 2º Inclu em-se na abran gên cia des ta lei as en ti-
da des ou em pre sas que man têm sis te mas de as sis-
tên cia à sa ú de pela mo da li da de de au to ges tão.

§ 3º A as sis tên cia a que alu de o ca put des te ar -
ti go com pre en de to das as ações ne ces sá ri as à pre-
ven ção da do en ça e à re cu pe ra ção, à ma nu ten ção e à 
re a bi li ta ção da sa ú de, ob ser va dos os ter mos des ta lei 
e do con tra to fir ma do en tre as par tes.

§ 4º As pes so as fí si cas ou ju rí di cas re si den tes
ou do mi ci li a das no ex te ri or po dem cons ti tu ir ou par ti-
ci par do ca pi tal, ou do au men to do ca pi tal, de pes so-
as ju rí di cas de di re i to pri va do cons ti tu í das sob as leis
bra si le i ras para ope rar pla nos e se gu ros pri va dos de
as sis tên cia à sa ú de.
....................................................................................

Art. 10. É ins ti tu í do o pla no ou se gu ro-re fe rên cia
de as sis tên cia à sa ú de, com co ber tu ra as sis ten ci al
com pre en den do par tos e tra ta men tos, re a li za dos ex -
clu si va men te no Bra sil, com pa drão de en fer ma ria ou
cen tro de te ra pia in ten si va, ou si mi lar, quan do ne ces-
sá ria a in ter na ção hos pi ta lar, das do en ças re la ci o na-
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das na Clas si fi ca ção Esta tís ti ca Inter na ci o nal de Do -
en ças e Pro ble mas Re la ci o na dos com a Sa ú de, da
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, res pe i ta das as exi -
gên ci as mí ni mas es ta be le ci das no art. 12 des ta lei,
ex ce to:

I – tra ta men to clí ni co ou ci rúr gi co ex pe ri men tal,
as sim de fi ni do pela au to ri da de com pe ten te;

II– pro ce di men tos clí ni cos ou ci rúr gi cos para
fins es té ti cos, bem como ór te ses e pró te ses para o
mes mo fim;

III – in se mi na ção ar ti fi ci al;
IV – tra ta men to de re ju ve nes ci men to ou de

ema gre ci men to com fi na li da de es té ti ca;
V – for ne ci men to de me di ca men tos im por ta dos

não na ci o na li za dos;
VI – for ne ci men to de me di ca men tos para tra ta-

men to do mi ci li ar;
VII – for ne ci men to de pró te ses, ór te se e seus

aces só ri os não li ga dos ao ato ci rúr gi co, ob ser va do o
dis pos to no § 12 des te ar ti go;

VIII – pro ce di men tos odon to ló gi cos, sal vo o
con jun to de ser vi ços vol ta dos à pre ven ção e ma nu-
ten ção bá si ca da sa ú de den tá ria, as sim com pre en di-
dos a pes qui sa, o tra ta men to e a re mo ção de fo cos de 
in fec ção den tá ria, pro fi la xia de cá rie den tá ria, ci rur gia
e tra u ma to lo gia bu co ma xi lar;

IX – tra ta men tos ilí ci tos ou an lié ti cos, as sim de -
fi ni dos sob o as pec to mé di co, ou não re co nhe ci dos
pe las au to ri da des com pe ten tes;

X – ca sos de ca ta clis mos, guer ras e co mo ções
in ter nas, quan do de cla ra dos pela au to ri da de com pe-
ten te.

§ 1º As ex ce ções cons tan tes do in ci so VII po -
dem ser a qual quer tem po re vis tas e atu a li za das pelo
CNSP, per ma nen te men te, me di an te a de vi da aná li se
téc ni co-atu a ri al.

§ 2º As ope ra do ras de fi ni das nos in ci sos I e II do
§ 1º do art. 1º ofe re ce rão, obri ga to ri a men te, o pla no
ou se gu ro-re fe rên cia de que tra ta este ar ti go a to dos
os seus atu a is e fu tu ros con su mi do res.

§ 3º Exclu em-se da obri ga to ri e da de a que se re -
fe re o § 2º des te ar ti go as en ti da des ou em pre sas que 
man têm sis te mas de as sis tên cia à sa ú de pela mo da-
li da de de au to ges tão.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tur ma.

É lido o se guin te

Ofi cio nº 29/Plen

Bra sí lia, 6 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia a 

fim de in di car, como su plen tes, o De pu ta do Van der
Lou bet, PT/MS, e os De pu ta dos Arlin do Chi na glia,
PT/SP, e De va nir Ri be i ro, PT/SP, res pec ti va men te, em
subs ti tu i ção aos De pu ta dos Nel son Pel le gri no, PT/BA,
e Pro fes sor Lu i zi nho, PT/SP, na Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Nel son Pel le gri-
no, Lí der do PT.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Será fe i-
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia pro põe ao Ple ná rio a in clu são em Ordem do
Dia das Men sa gens nºs 87 e 88, de 2003, re la ti va-
men te aos no mes do Sr. José de Cas tro Me i ra para
Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e do Sr. Anto-
nio Gus ta vo Ma tos do Vale para Di re tor do Ban co
Cen tral.

Os avul sos se en con tram nas ban ca das. (Pa u sa.)
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, as sim será

fe i to.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 53, de 1999 (nº
3.883/97, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a atu a ção de ad vo ga do du ran te de po-
i men to pe ran te Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 165, de
2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do.

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

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  7 09635MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL148     



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

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 1999
(Nº 3.883/97, na casa de ori gem)

Dis põe so bre a atu a ção de ad vo ga-
do du ran te o de po i men to pe ran te Co mis-
são Par la men tar de Inqué ri to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.1º O art. 3º da Lei nº 1.579, de 18 de mar ço

de 1952, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te §
2º, pas san do o atu al pa rá gra fo úni co a vi go rar como 
§ 1º:

“Art. 3º ...................................................
§ 1º........................................................
§ 2º O de po en te po de rá fa zer-se

acom pa nhar de ad vo ga do, ain da que em re -
u nião se cre ta.”

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.883, DE 1997

Dis põe so bre a atu a ção de ad vo ga-
dos pe ran te a co mis são Par la men tar de
Inqué ri to.

Art. 1º A Lei nº 1.579, de 18 de mar ço de 1952,
pas sa a vi go rar com o seu art. 3º acres ci do de § 2º,
trans for man do o atu al pa rá gra fo úni co em § 1º.

“Art. 3º ...................................................
§ 1º........................................................
§ 2º O de po en te, seja in di ca do ou tes -

te mu nha, po de rá fa zer-se acom pa nhar de
ad vo ga do, fa cul ta da a co mu ni ca ção en tre
am bos em qual quer fase do de po i men to
ain da que em re u nião se cre ta.

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 91, de 2001 (nº
755/95, na Casa de ori gem), que in clui fer-
ro vi as na re la ção des cri ti va do Pla no Na ci o-
nal de Vi a ção, ten do

Pa re cer sob nº 163, de 2003, da Co-
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la-
tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 1 e 2-CI, de re da ção,
que apre sen ta.

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

Dis cus são do pro je to e das emen das, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

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

Apro va do.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nos 1 e 2-CI.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2001
(Nº 755/95, na Casa de ori gem)

Inclui fer ro vi as na re la ção des cri ti va
do Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam in clu í dos, na re la ção des cri ti va do

Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº
5.917, de 10 de se tem bro de 1973, os se guin tes tre -
chos de fer ro vi as:

I – en tron ca men to com a EF-116 – Bom Je sus
da Lapa – Cor ren ti na – Bar re i ras – Di a nó po lis – Por to
Na ci o nal – en tron ca men to com a Fer ro via Nor te-Sul;

II – Ilhéus (Por to do Ma lha do) até o en tron ca-
men to com a  EF-445 (Uba i ta ba/BA);

III – Fer ro via do Ca nal de Trá fe go, en tre o pólo
pe tro quí mi co de Ca ma ça ri (BA) e o Por to de Ara tu
(BA).

09636 Qu ar ta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    149ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



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

EMENDA Nº 1- CI

Dê-se à Emen ta do PLC nº 91, de 2001, a se -
guin te re da ção:

“Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem-
bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci o nal
de Vi a ção, para in clu ir, na Re la ção Des cri ti-
va das Fer ro vi as do Pla no Na ci o nal de Vi a-
ção, tre chos fer ro viá ri os si tu a dos nos Esta-
dos da Ba hia e de To can tins.”

EMEN DA Nº 2 - CI

Dê-se ao art. 1º do PLC nº 91, de 2001, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º O item “3 .2.2 – Re la ção Des-
cri ti va das Fer ro vi as do Pla no Na ci o nal de
Vi a ção”, ca te go ria “Li ga ções”, in te gran te do
“Ane xo” da Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro
de 1973, que apro va o Pla no Na ci o nal de
Vi a ção, pas sa a vi go rar acres ci do de três
tre chos fer ro viá ri os, com a se guin te des cri-
ção:”

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia

 nos ter mos dos Re cur sos nºs 10 e 11, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 52, de 2002, de au to ria
do Se na dor Ade mir Andra de, que mo di fi ca a 
Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, es ta-
be le cen do cri té ri os para a dis tri bu i ção dos
re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha-
dor, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 534, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

Du ran te os cin co dias úte is, pe ran te a Mesa,
não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria, nos ter mos
re gi men ta is.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 314 , DE 2003

Adi a men to da dis cus são para de ter mi na do dia.
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei do Se na do nº 52/2002 a fim de ser fe i ta na ses -
são de 17 de ju nho vin dou ra

Sala das Ses sões,  6 de maio de 2003 . – Ana
Jú lia Ca re pa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

Tem a pa la vra a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa,
para en ca mi nhar a vo ta ção.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, eu ape nas gos ta ria de ex pli car às
Srªs e aos Srs. Se na do res o mo ti vo de eu es tar so li ci-
tan do esse adi a men to. Essa é uma ma té ria im por tan-
te, que de ter mi na va lo res para as Re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te. Pen so que ela pre ci sa ser mais
bem dis cu ti da e en ten di da, prin ci pal men te por se tra -
tar de uma nova Le gis la tu ra. O Se na dor Ade mir
Andra de não está mais nes ta Casa, mas por ter sido
S. Exª um gran de re pre sen tan te do Esta do do Pará,
so li ci to o adi a men to, para que pos sa mos de fen der
me lhor esse pro je to, por que os re cur sos do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor são fun da men ta is e pre ci sam
tam bém ser dis cu ti dos sob a óti ca da qui lo que está na 
Cons ti tu i ção: a di mi nu i ção das di fe ren ças re gi o na is
em nos so País.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 314, de 2003.

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

Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

do dia 17 de ju nho pró xi mo.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 110, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia

nos ter mos do Re cur so nº 13, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 110, de 2002, de au to-
ria do Se na dor Luiz Otá vio, que acres cen ta
alí nea ao in ci so I do art. 23 da Lei nº 8.977,
de 6 de ja ne i ro de 1995, que dis põe so bre o 
Ser vi ço de TV a Cabo, para in clu ir ca nal re -
ser va do ao Co man do do Exér ci to Bra si le i ro,
ten do

Pa re cer sob nº 818, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra
Mar lu ce Pin to, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res José
Jor ge e Antô nio Car los Jú ni or, e de cla ra-
ções de vo tos do Se na dor Fran ce li no Pe re i-
ra e da Se na do ra Emí lia Fer nan des.

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

Dis cus são, em con jun to, do Pro je to e da Emen -
da, em tur no úni co.

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

Em vo ta ção a Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo),
que tem pre fe rên cia re gi men tal.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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, essa ma té ria tem mé ri-
to em sua ori gem: é uma in ten ção do Se na dor Luiz
Otá vio para uma me lhor trans pa rên cia da re la ção
com um se tor es tra té gi co da vida bra si le i ra; é a bus ca
de um de ba te aber to com a so ci e da de que pos sa
con tri bu ir efe ti va men te para for ta le cer o sen ti men to

de de fe sa e do ci vis mo na ci o nal. Mas o nos so en ten-
di men to é o de que, ape sar de to dos es ses as pec tos
po si ti vos, nós te mos um di ag nós ti co so bre a si tu a ção
fi nan ce i ra por que pas sam as For ças Arma das: tra-
ta-se de uma si tu a ção de cri se or ça men tá ria, de cri se
eco nô mi ca.

Por tan to, a apro va ção des sa ma té ria, sem dú vi-
da, pre ci sa ria ter o en tu si as mo ou, pelo me nos, a
anuên cia do se tor be ne fi ci a do por ela. E não há, de vi-
do à pre o cu pa ção or ça men tá ria que hoje pas sa por
to das as For ças Arma das, to dos os co man dos mi li ta-
res bra si le i ros.

Em ra zão des ses fa tos, o en ca mi nha men to que
faço pelo Blo co é pela re je i ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Aten ção,
Srs. Lí de res! O Lí der do Blo co vota pela re je i ção da
Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo).

Con sul to como vota o Lí der do PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, o PMDB vota pela re je i ção do Subs ti tu ti-
vo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como
vota o Lí der do PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Vota pela
re je i ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Fer nan do Be zer ra, como vota o Lí der do PTB?

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN) – O PTB vota pela re je i ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – E o PPS
vota pela re je i ção.

Vo ta ção da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
tem pre fe rên cia re gi men tal.

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

Re je i ta da.
Re je i ta da a Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), fica

pre ju di ca do o pro je to.

É o se guin te o subs ti tu ti vo re je i ta do:

EMENDA Nº 1-CE (SUBSTITUTIVO) 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 110, DE 2002

Acres cen ta alí nea ao in ci so I do ar ti-
go 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de
1995, que dis põe so bre o Ser vi ço de TV a 
Cabo, para in clu ir ca nal re ser va do ao Mi -
nis té rio da De fe sa.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º O in ci so I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6
de ja ne i ro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te dis po si ti vo:

“Art. 23. .................................................
I – ..........................................................
h) um ca nal re ser va do ao Mi nis té rio

da De fe sa, para a di vul ga ção das ati vi da des
dos Co man dos do Exér ci to, Ma ri nha e Ae ro-
náu ti ca;

....................................................”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 112, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 112, de 2003, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do ao Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da es cla re ci men to so bre in -
dí cio de va za men to de in for ma ção pri vi le gi-
a da de um cam po gi gan te de pe tró leo na
ba cia de Ser gi pe fe i ta pela Agên cia Na ci o-
nal do Pe tró leo – ANP, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 316, de
2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 315, DE 2003

Adi a men to da vo ta ção para de ter mi na do dia.
Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so

III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a-
men to da vo ta ção do Re que ri men to nº 112, de 2003,
a fim de ser fe i ta na ses são de 7-5-2003.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Ge ral-
do Mes qui ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses-
são de ama nhã, dia 7 de maio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:
REQUERIMENTO Nº 204, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 204, de 2003, do Se na dor Ro me ro
Jucá, so li ci tan do in for ma ções ao Mi nis tro de 
Esta do da Fa zen da so bre o es tá gio e a re la-
ção dos cre do res nos pro ces sos de li qui da-
ção ex tra ju di ci al das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
que re la ci o na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 315, de
2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as de vi das.

É o se guin te o re que ri men to apro va do:

REQUERIMENTO Nº 204, DE 2003

Sr.  Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, com bi na do com o art. 216, do Re gi men to Inter -
no, re que i ro à Mesa do Se na do Fe de ral que so li ci te
ao Ban co Cen tral do Bra sil, atra vés do Exce len tís si-
mo Se nhor Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, as
se guin tes in for ma ções:

Qual o es tá gio e a re la ção dos cre do res nos pro -
ces sos de li qui da ção ex tra ju di ci al das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras re la ci o na das:
1) Ban co Eco nô mi co;
2) Ban co San tos Ne ves;
3) Ban co Bra si le i ro Co mer ci al;
4) Ban co Agri mi sa;
5) Ban co Hér cu les;
6) Ban co Ba nor te;
7) Ban co Mer can til;
8) Ara u cá ria Cor re to ra de Câm bio, Tí tu lo se Va lo res
Imo bi liá ri os;
9) Ban co Ba me rin dus;
10) Ban co BNPP;
11) Ban co Inte ru ni on;
12) Ban co Veja;
13) Ban co BMD;
14) Ban co Inte ri or de São Pa u lo;
15) Ban co Pon tu al;
16) Ban co São Jor ge;
17) Cre fi sul Le a sing;
18) Ban co Na ci o nal e
19) Ban co Mar ca
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re-
da ção fi nal para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 53, de 
1999 (nº 3.883, de 1997, na Casa de ori gem), que será 
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 343, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 53, de 1999 (nº 3.883, de 1997,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 53, de 1999 (nº
3.883, de 1997, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre a atu a ção de ad vo ga do du ran te de po i men to pe -
ran te Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, com al te-
ra ções re da ci o na is para ade qua ção à Lei Com ple-
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, com a re -
da ção dada pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26 de
abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 6 de maio de
2003. – José Sar ney – Ro meu Tuma – Edu ar do Se -
que i ra Cam pos, Re la tor – Ge ral do Mes qui ta.

ANEXO AO PARECER Nº 343, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 53, de 1999 (nº 3.883, de 1997,
na Casa de ori gem.)

Dis põe so bre a atu a ção de ad vo ga-
do du ran te de po i men to pe ran te Co mis-
são Par la men tar de Inqué ri to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 1.579, de 18 de mar ço

de 1952, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
pas san do o atu al pa rá gra fo úni co a vi go rar como § 1º:

“Art. 3º ..................................................
§ 1º (atu al pa rá gra fo úni co)
§ 2º O de po en te po de rá fa zer-se acom -

pa nhar de ad vo ga do, ain da que em re u nião
se cre ta.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 316, DE 2003

Dis pen sa de pu bli ca ção de re da ção
fi nal.

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 53, de 1999 (nº 3.883/97, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a atu a ção de ad -
vo ga do du ran te de po i men to pe ran te Co mis são Par la-
men tar de Inqué ri to.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Ro meu
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
91, de 2001 (nº 755, de 1995, na Casa de ori gem),
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 344, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 91, de 2001 (nº 755, de 1995,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de 2001 (nº 755,
de 1995, na Casa de ori gem), que in clui fer ro vi as na
re la ção des cri ti va do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, con -
so li dan do as Emen das nº 1 e 2, de re da ção, da Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, apro va das
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 6 de maio de
2003. – José Sar ney – Ro meu Tuma – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, Re la tor – Ge ral do Mes qui ta .
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ANEXO AO PARECER Nº 344, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 91, de 2001 (nº 755, de 1995,
na Casa de ori gem).

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem-
bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci o nal
de Vi a ção, para in clu ir, na Re la ção Des cri-
ti va das Fer ro vi as do Pla no Na ci o nal de Vi -
a ção, tre chos fer ro viá ri os si tu a dos nos
Esta dos da Ba hia e de To can tins.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O item 3.2.2 – Re la ção Des cri ti va das

Fer ro vi as do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, ca te go ria Li -
ga ções, in te gran te do Ane xo da Lei nº 5.917, de 10 de 
se tem bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci o nal de
Vi a ção, pas sa a vi go rar acres ci do de três tre chos fer -
ro viá ri os, com a se guin te des cri ção:

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 317, DE 2003

Dis pen sa de pu bli ca ção de re da ção
fi nal.

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de 2001 (nº 755/95, na
Casa de ori gem), que in clui fer ro vi as na re la ção des -
cri ti va do Pla no Na ci o nal e Vi a ção.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – Ro meu
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a re da ção fi nal.

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

Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

PARECER Nº 333, DE 2003
(Inclu í do em pa u ta com a
aqui es cên cia do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 
333, de 2003, 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
Jor ge, fa vo rá vel, so bre a Men sa gem nº 87, de 
2003 (nº 148/2003, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre ci a-
ção do Se na do o nome do Dou tor José de
Cas tro Me i ra, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal Fe-
de ral da 5ª Re gião, com sede em Re ci fe, Esta -
do de Per nambu co, para com por o Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça, no car go de Mi nis tro.

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

dis cus são.
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, gos ta ria ape nas de so li ci tar a aten ção da Ban -
ca da de Apo io ao Go ver no para que vote a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à vo ta ção, que, de acor do com o dis pos to no art. 383,
in ci so VII, do Re gi men to Inter no, deve ser pro ce di da
por es cru tí nio se cre to.

So li ci to aos Srs. Se na do res que se en con tram
em ou tras de pen dên ci as da Casa que com pa re çam
ao ple ná rio, pois ha ve rá mais duas vo ta ções.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta pelo pa i nel ele -
trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 65 Srs. Se na do res; NÃO, 5.

Não hou ve abs ten ções.
To tal: 70 vo tos.
A ma té ria foi apro va da.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Pre si den te

da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes da

pró xi ma vo ta ção, de se jo sub me ter ao Ple ná rio, se não
hou ver ob je ção das Li de ran ças, a se guin te ma té ria:

Esta Pre si dên cia re ce beu, em 29 de abril úl ti mo,
o pro ces sa do da De nún cia nº 1, de 2003, pro ce den te
do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, acom pa-
nha do do Pa re cer apro va do, cuja con clu são é a se-
guin te:

“Voto pela pro ce dên cia da De nún cia
que mo ti vou esta apre ci a ção pre li mi nar,
para que este Con se lho, se as sim o de ci dir
por ma i o ria de vo tos, dê iní cio, nos ter mos
do art. 15 da Re so lu ção nº 20, de 1993, ao
de vi do pro ces so re gi men tal para apli ca ção
do dis pos to no art. 55, in ci so II, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral (per da de man da to), por se tra -
tar da úni ca pena pre vis ta, na es pé cie.”

A Pre si dên cia, de pron to, con vo cou a Mesa
para, no dia se guin te, dia 30 de abril, às 18h, apre ci ar
a ma té ria. Foi de sig na do re la tor, no âm bi to da Mesa,
o no bre Se na dor He rá cli to For tes, 3° Se cre tá rio, que
con clu iu seu re la tó rio pela apli ca ção de Cen su ra es -
cri ta ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e en vio
do pro ces sa do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, como já
é ju ris pru dên cia da Mesa.

Re u ni do o Co le gi a do, o Re la tó rio foi apro va do
por qua tro vo tos a dois, ten do esta Pre si dên cia se so -
li da ri za do com “a de ci são, acom pa nhan do o voto do
Re la tor”. Essa de ci são en con tra-se pu bli ca da no Diá-
rio do Se na do Fe de ral do dia 1º de maio cor ren te, às
pá gi nas 09355/09367.

Na ma nhã de hoje, foi pro to co la do na Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa re cur so subs cri to pelo no bre Se na-
dor Tião Vi a na e mais 12 Srs. Se na do res, que, após
con si de ra ções, con clui:

“Por todo o ex pos to, es pe ram os sig na-
tá ri os seja o pre sen te re cur so de vi da men te
co nhe ci do e pro vi do, para que, nos ter mos
do art. 55, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, art.
14 e se guin tes da Re so lu ção nº 20, de
1993, seja ofe re ci da, pela Mesa Di re to ra, re -
pre sen ta ção con tra o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães que vise ou pos sa le var à

per da do man da to, em face das con clu sões
do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar,
nos au tos da De nún cia nº 1, de 2003.”

Qu an to à fun da men ta ção do Re cur so nº 7, de
2003, esta Pre si dên cia jul ga-se no de ver de pres tar
es cla re ci men tos a este Ple ná rio, no sen ti do de que a
de ci são so bre a De nún cia nº 1, de 2003, não foi des ta
Pre si dên cia, e, sim, da Mesa que apro vou o Pa re cer
do Se na dor He rá cli to For tes por qua tro vo tos fa vo rá-
ve is e dois con trá ri os.

Sen do as sim, o re cur so é con tra a de ci são da
Mesa e não con tra a de ci são des ta Pre si dên cia, que
nada de ci diu.

A Pre si dên cia sub me te rá o Re cur so nº 7, de
2003, ao Ple ná rio, em ses são pú bli ca e vo ta ção sim bó-
li ca, por ma i o ria sim ples, sal vo de ci são do Ple ná rio no
sen ti do de que a vo ta ção seja se cre ta, nos ter mos do
art. 291, in ci so III, do Re gi men to Inter no do Se na do.

Assim, não ha ven do ob je ção dos Srs. Lí de res,
pro po nho à Casa que, após as duas vo ta ções, sub-
me ta mos o Re cur so nº 7, de 2003, ao Ple ná rio da
Casa. (Pa u sa)

Não ha ven do ob je ções, as sim será fe i to.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PARECER Nº 342, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 342, de 2003, da Co mis são de Assun tos
So ci a is, Re la tor: Se na dor João Alber to Sou -
za, so bre a Men sa gem nº 88, de 2003 (nº
151/2003, na ori gem), pela qual o Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Anto nio Gus-
ta vo Ma tos do Vale para exer cer o car go de
Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Dis cus são do pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção, que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, ape nas para so li ci tar à Ban ca da de Apo io ao
Go ver no que vote a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta pelo pa i nel ele -
trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 62 Srs. Se na do res; NÃO, 6.

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 69 vo tos.
A ma té ria foi apro va da.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con for me

a Mesa anun ci ou, a Pre si dên cia sub me te rá à vo ta ção
do Ple ná rio o re cur so in ter pos to pe los Se na do res
Tião Vi a na, Ge ral do Mes qui ta Jú ni or e ou tros, cu jas
có pi as es tão sen do dis tri bu í das ao Ple ná rio.

So bre a mesa, re cur so que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

RECURSO Nº 7, DE 2003

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

Os se na do res aba i xo-as si na dos, não se con for-
man do com a de ci são ado ta da pela Pre si dên cia, em
de cor rên cia de re co men da ção da Mesa Di re to ra, nos
au tos da De nún cia nº 1, de 2003, em des fa vor de Sua
Exce lên cia, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
vêm, com am pa ro nos ar ti gos 2º, in ci sos II e III, da
Re so lu ção nº 20, de 1993, 48, XI, 91, § 1º, in ci so V e
§§ 3º e 4º e 412, in ci so VI, do Re gi men to Inter no, dela
in ter por re cur so para o Ple ná rio do Se na do Fe de ral,
pe las ra zões se guin tes, re que ren do, ou tros sim, o seu 
re gu lar pro ces sa men to, nos ter mos re gi men ta is.

Sala das Ses sões, em 6 de maio de 2003.

RAZÕES DE RECURSO CONTRÁRIO À DECISÃO 
DA PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL, NOS
AUTOS DA DENÚNCIA Nº 1, DE 2003, EM
DESFAVOR DO SENADOR ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES (PF L- BA)

Os re cor ren tes sus ten tam, pre li mi nar men te, a
com pe tên cia do Ple ná rio para apre ci ar o pre sen te
re cur so.

O que se pre ten de é a re vi são de de ci são da Pre -
si dên cia do Se na do Fe de ral, a par tir de re co men da ção
da Co mis são Di re to ra, em face de de ci são do Con se-
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar. Este co le gi a do, por
ma i o ria de vo tos, opi na ra no sen ti do de ins tar a Mesa
Di re to ra a ins ta u rar pro ces so que vi sas se ou pu des se
le var à per da do man da to do de nun ci a do, nos ter mos
do art. 55, in ci so II, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ou vi dos os de ma is mem bros da Mesa Di re to ra,
a Pre si dên cia, des con si de ran do dita ma ni fes ta ção do 
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, hou ve por
bem apli car ao de nun ci a do a pena de cen su ra es cri ta
e en ca mi nhar ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral no ti tia
cri mi nis, con si de ra do o dis pos to nos ar ti gos 53, § 1º
e 102, in ci so I, le tra b, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ins ta u ra ção de pro ces so que vise ou pos sa le -
var a per da de man da to par la men tar, quan do mo ti va-
do por de nún cia, nos ter mos do art. 17 da Re so lu ção
nº 20, de 1993, é ato mul ti fa ce ta do que ain da está a
me re cer ma i o res re fle xões ou es pe cu la ções dou tri-
ná ri as. Nele se vi su a li zam as pec tos de na tu re za po lí-
ti ca, ad mi nis tra ti va e, até mes mo, ju ris di ci o nal. Inde -
pen den te men te do ân gu lo pre va le cen te, me re ce ano -
ta ção tra tar-se de es pé cie per ten cen te àque la ca te-
go ria de atos em que é es sen ci al o con cur so vo li ti vo
de ór gãos di fe ren tes para a for ma ção de um ato úni -
co. A es ta tu ra cons ti tu ci o nal da Mesa Di re to ra su ge re
a sua me lhor con ce i tu a ção como ato com pos to, em
que os ór gãos con sul ta dos, para o fim de in te gra ção
da von ta de fi nal da au to ri da de, se po si ci o nam, se não 
hi e rar qui ca men te em ní ve is dis tin tos, pelo me nos em
do mí ni os de com pe tên ci as di fe ren ci a dos. De qual-
quer for ma, ine xis te o ato, se in con clu sa a for ma ção
de von ta de. Assim, a de vi da pro vo ca ção cons ti tu ci o-
nal é, de fato, na hi pó te se ver ten te, atri bu i ção da
Mesa Di re to ra, que não se vin cu la à opi nião pre vi a do 
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar.

Entre tan to, a Pre si dên cia, em que pese o re co-
nhe ci men to de sua dis cri ci o na ri e da de quan to à ques -
tão sob exa me, não pode ser en ten di da como ins ti tu i-
ção so be ra na nes sa ma té ria, sob pena de se so la par
o me ca nis mo de ve ri fi ca bi li da de da re gu la ri da de nor -
ma ti va, opor tu ni da de e con sis tên cia de suas de ci-
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sões, como é pró prio do re gi me de mo crá ti co re pre-
sen ta ti vo. À gui sa de ilus tra ção, a cor ro bo rar o ar gu-
men to, ob ser va-se que a com pe tên cia pre si den ci al
de “de ci dir as ques tões de or dem”, nos ter mos do art.
48, in ci so XIII, do Re gi men to Inter no com por ta cor re-
ções pelo Ple ná rio, nos ter mos do art. 405, tam bém
do Re gi men to Inter no. Em igual sen ti do, a im pug na-
ção, pelo Pre si den te, de pro po si ções “que lhe pa re-
çam con trá ri as à Cons ti tu i ção, às leis, ou a este Re gi-
men to” é pas sí vel de re ver são, nos ter mos do in ci so
XI do su pra ci ta do art. 48 do Esta tu to Re gi men tal Se -
na to ri al. A Pre si dên cia, é, des tar te, ex pres são de
von ta de da Mesa Di re to ra, que, por seu tur no, é co -
mis sa ri a do do Ple ná rio, este, sim, so be ra no. Esse
me ca nis mo de man da tos su ces si vos, mo de la dos em
cír cu los con cên tri cos, são da es sên cia e ex pres são
da de mo cra cia re pre sen ta ti va, no âm bi to da ins ti tu i-
ção par la men tar. Há mu i to, no ta da men te des de o pre -
ce den te fir ma do no Man da do de Se gu ran ça nº 1.423,
de 1951, vem o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral en ten den-
do ha ver con fu são en tre os ór gãos de so be ra nia po lí-
ti ca e suas ins tân ci as di re ti vas.

Por ou tro lado, é cer to que o Re gi men to Inter no é 
omis so em re la ção a des do bra men tos da de ci são da
Pre si dên cia em si tu a ções como a que se exa mi na.
Nes se caso, é lí ci ta a in ter pre ta ção por ana lo gia, em
con for mi da de com a au to ri za ção do art. 412 da Con so-
li da ção Re gi men tal. Tan to as dis po si ções do art. 48, in -
ci so XI, como as do art. 91, §§ 3º e 4º, to das do Re gi-
men to Inter no, re gu lam si tu a ções que guar dam si mi li-
tu de com a ma té ria em foco, Ad ca u te lam, são es ses
dis po si ti vos in di ca dos como base re cur sal, não obs-
tan te as cir cuns tân ci as ve nham a su ge rir a na tu re za
de in di ca ção (art. 224, RI), para a de li be ra ção do Con -
se lho de Éti ca e a es sên cia de com par ti lha men to de ci-
si o nal en tre a Mesa Di re to ra e a Pre si dên cia, quan to
às pro vi dên ci as ado ta das em re la ção à De nún cia nº 1,
de 2003. Nes se sen ti do, o en qua dra men to da peça re -
cur sal pa re ce en ca i xar-se de for ma mais ade qua da no
pro ce di men to que se apu ra pela con ju ga ção sis tê mi ca
do art. 91, § 1º, in ci so V, com os §§ 3º e 4º do mes mo
ar ti go. Ade ma is, o apo i a men to de um dé ci mo dos
mem bros do Se na do con fe re a este re cur so ma i or ro -
bus tez quan to a sua per ti nên cia e va li da de.

Su plan ta das as pre fa ci a is, no mé ri to, me re ce o
re cur so ser pro vi do, para que, con so an te as con clu-
sões do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar,
seja ofe re ci da re pre sen ta ção con tra o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães por fato su je i to à pena de man -
da to, nos ter mos do art. 14 e se guin tes da Re so lu ção
nº 20, de 1993.

A gra vi da de dos fa tos é evi den te. A pró pria Pre si-
dên cia ao re me ter ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral no ti tia

cri mi nis con tra o de nun ci a do dá con ta de que, con tra o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pa i ra sus pe i ta de
en vol vi men to em epi só di os que, em tese, con fi gu ra ri-
am de li to co mum. Ao op tar, con tu do, por im por-lhe me -
ra men te a san ção de cen su ra es cri ta, ao in vés de pro -
vo car o pro ces so de per da do man da to, nos ter mos do
art. 55, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, a Pre si dên cia do
Se na do Fe de ral des con si de rou as pró pri as ori en ta-
ções da Su pre ma Cor te em re la ção: a) à au to no mia do 
pro ces so de ex tin ção do man da to por con du ta in com-
pa tí vel com o de co ro par la men tar, fren te dis cri ci o na ri-
da de ao pro ces so pe nal (Man da do de Se gu ran ça nº
21.443, de 1992); b) a am pla dis cri ci o na ri da de par la-
men tar na con ce i tu a ção de con du ta in com pa tí vel com
o de co ro par la men tar (Man da do de Se gu ran ça nº
23.529, de 2001); e c) a des ne ces si da de de con tem-
po ra ne i da de en tre a con du ta cen su ra da e o exer cí cio
do man da to (Man da do de Se gu ran ça nº 23.388, de
2001). Assim, as pro vi dên ci as da Pre si dên cia, com a
de vi da vê nia, re ve lam-se des pro por ci o na is e des to an-
tes dos de ve res fun da men ta is de todo se na dor para
com o apri mo ra men to da or dem cons ti tu ci o nal e le gal
do País e com a dig ni da de no exer cí cio do man da to.

Impor ta as si na lar, por ne ces sá rio, que to das es -
sas te ses já fo ram en cam pa das pelo Se na do Fe de ral,
quan do da apre ci a ção da Re pre sen ta ção nº 2, de
1999, em des fa vor do Se na dor Luiz Este vão. Na que la
opor tu ni da de, a Pre si dên cia do Se na do Fe de ral con -
si de rou “le gal e in dis pen sá vel” a au diên cia do Con se-
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar (v. OF.
SF/339/2000, de 10.02.2000, Diá rio do Se na do Fe de-
ral – Su ple men to ao nº 104, vol. I, quin ta- fe i ra, 22 de
ju nho 2000, p. 00227).

Por todo o ex pos to, es pe ram os sig na tá ri os seja
o pre sen te re cur so de vi da men te co nhe ci do e pro vi do,
para que, nos ter mos do art. 55, § 2º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, art. 14 e se guin tes da Re so lu ção nº 20, de
1993, seja ofe re ci da, pela Mesa Di re to ra, re pre sen ta-
ção con tra o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães que
vise ou pos sa le var à per da do man da to, em face das
con clu sões do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la-
men tar, nos au tos da De nún cia nº 1, de 2003.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia sub me te rá o re cur so ao Ple ná rio, em vo ta-
ção por ma i o ria sim ples, sal vo de ci são do Ple ná rio
no sen ti do de que a vo ta ção seja de ou tra ma ne i ra,
nos ter mos do art. 291, in ci so III, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.
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É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 318, DE 2003 
Nos ter mos do art. 291, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro vo ta ção se cre ta para a De ci são da
Mesa so bre a de nún cia nº 1, 2003  –  Re cur so nº 7, de 
2003.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2003. – José
Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na
para en ca mi nhar a vo ta ção. De acor do com o Re gi-
men to, tem di re i to à pa la vra para en ca mi nhar um re -
pre sen tan te de cada Par ti do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, não há dis cus são?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Exa ta-
men te. Tra ta-se de en ca mi nha men to de vo ta ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na para
en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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, es ta mos di an te de uma
si tu a ção que, sem dú vi da al gu ma, não é sim pá ti ca
para qual quer das Srªs e dos Srs. Se na do res pre sen-
tes nes te mo men to no Se na do Fe de ral, pois se tra ta
de jul ga men to de pro ce di men to na Casa. Mas a res -
pon sa bi li da de da fun ção, a res pon sa bi li da de de vin -
cu lar nos sas ati tu des ao Re gi men to do Se na do Fe de-
ral e a nos sa obe diên cia à Cons ti tu i ção Fe de ral im-
põem-nos a par ti ci pa ção efe ti va e a aber tu ra des se
de ba te.

Como blo co or ga ni za do de Se na do res na Casa
e pela re le vân cia da ma té ria, que teve uma de li be ra-
ção cons tru í da no Con se lho de Éti ca num am plo de -
ba te em que o con tra di tó rio foi aber to e ple na men te
ace i to por to dos, em que hou ve uma de ci são ama du-
re ci da de to dos os Se na do res com di ver sos en fo ques
so bre a ma té ria e em que o voto de cons ciên cia pre-
va le ceu so bre pon do-se, se gun do meu en ten di men to,
ao voto par ti dá rio, ao voto com in fluên cia po lí ti ca, o
nos so en ten di men to é o de que não há qual quer ra-
zão para que essa ma té ria te nha o pro ce di men to do
voto se cre to.

Enten de mos que, para o bem da ima gem do Se -
na do Fe de ral e res pe i tan do o no bre Lí der Se na dor
José Agri pi no por in vo car o Re gi men to da Casa – S.
Exª tem toda a au to ri da de e todo o mé ri to em fa zer a
sua de fe sa –, como re pre sen tan tes de um gru po de
Se na do res que or gu lho sa men te con tri bu em para o
bom an da men to do Se na do Fe de ral, o nos so en ten di-
men to é o de que essa ma té ria pos sa ter o voto di re to
e aber to de to dos os Se na do res.

O voto se cre to, pa re ce-me, po de ria ser con si de-
ra do em sua au to ri da de ape nas em caso de cas sa-
ção, de per da de man da to, por ha ver uma de ter mi na-
ção re gi men tal so bre o caso.

No caso em apre ci a ção no mo men to, a de ci são
é fa cul ta da ao Ple ná rio, e ape lo para que te nha mos a
ma té ria aber ta e am pla men te de ba ti da en tre os Se-
na do res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Na for ma
re gi men tal, esse re que ri men to para vo ta ção se cre ta
po de rá ser en ca mi nha do por um re pre sen tan te de
cada Par ti do.

Ha ve rá ain da a dis cus são so bre o mé ri to da ma -
té ria, quan do to dos os Se na do res po de rão par ti ci par.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no,
au tor do re que ri men to.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si-
den te, nas dis po si ções ge ra is do Re gi men to Inter no
do Se na do, o art. 291 reza:

Art. 291. Será se cre ta a vo ta ção:
I – .........................................................
II – ........................................................
III – por de ter mi na ção do Ple ná rio.

Esta mos vo tan do um re cur so a uma de ci são
da Mesa, que de ci diu por cin co vo tos a dois em uma 
di re ção. Esta é uma Casa po lí ti ca.

Estou re que ren do, com am pa ro re gi men tal, que
o Ple ná rio apre cie a de ci são da Mesa, se cor re ta ou
in cor re ta. Nada mais do que isso. Cada Se na dor tem
ma tu ri da de su fi ci en te para vo tar com a sua cons ciên-
cia, e é este o voto que peço: o voto da cons ciên cia de 
cada um dos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar a vo ta ção, vou
sub me ter o re que ri men to a voto.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 318, de 2003.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Apo i a-

men to re gi men tal fe i to, pro ce de re mos à vo ta ção no -
mi nal para afe ri ção do quo rum.

Srªs e Srs. Se na do res, que i ram ocu par os seus
lu ga res para a ve ri fi ca ção de quo rum so li ci ta da pela
no bre Se na do ra He lo í sa He le na. (Pa u sa.)

Os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o Blo co en ca mi nha o voto “não” ao re que ri-
men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
en ca mi nha o voto “sim” e pede o voto “sim” de seus fi -
li a dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O de ma is
Par ti dos po dem en ca mi nhar a vo ta ção. (Pa u sa.)

Se ne nhum ou tro Se na dor de se ja en ca mi nhar,
vou sub me ter à vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o re -
que ri men to vo tam “sim”, pela vo ta ção se cre ta. Os que 
não o apro vam vo tam “são”. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal pelo pa i nel ele -

trô ni co.)

09648 Qu ar ta-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    161ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 47 Srs. Se na do res; e NÃO 24.

Não hou ve abs ten ções.
To tal: 71 vo tos.
Apro va do o re que ri men to.
A de ci são do ple ná rio será res pe i ta da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Há Se na-

do res ins cri tos para en ca mi nhar a vo ta ção do re cur so.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na,

para en ca mi nhar a vo ta ção. S. Exª dis põe de cin co mi -
nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do que
este mo men to é mu i to im por tan te para a vida do Se -
na do, como tan tos ou tros ex tre ma men te im por tan tes
vi vi dos pela nos sa Casa par la men tar.

Pen so que ti ve mos a opor tu ni da de de fa zer o
de ba te qua li fi ca do de idéi as no Con se lho de Éti ca. Ti -
ve mos opor tu ni da de, à luz dos au tos do pro ces so, de
fa zer o de ba te, quer pela ana lo gia com o Có di go de
Pro ces so Pe nal, quer pela tra di ção da Casa, quer re -
ven do ou tras de ci sões to ma das na Casa e que já fo -
ram efe ti va men te pro nun ci a das de ou tra for ma.

Qu e ro di zer que fi quei ex tre ma men te es tar re ci-
da – se é que ao es tar re ci men to exis te a con di ção ex -
tre ma da – com a de ci são to ma da pela Mesa, até por -
que, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os ar gu-
men tos uti li za dos na de ci são da Mesa – e jus ta men te
são es ses ar gu men tos que mo ti vam o nos so re cur so
à Mesa –, sin ce ra men te, não têm ne nhum res pal do
ju rí di co.

So bre o de ba te da con tem po ra ne i da de, já ti ve-
mos opor tu ni da de de apre sen tar de ci sões for mu la-
das pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral di an te de man da-
dos de se gu ran ça em ca sos se me lhan tes.

Esta Casa já teve opor tu ni da de de ras gar qual -
quer de ba te so bre con tem po ra ne i da de, quan do era
re la ti vo, por exem plo, a ou tros Se na do res, como no
caso do Se na dor Ja der Bar ba lho. Ti ve mos opor tu ni-
da de de ler, in clu si ve no Con se lho de Éti ca, de ter mi-
na dos tex tos, pro nun ci a men tos de Se na do res so bre
o mes mo tema em ca sos an te ri o res.

Sr. Pre si den te, re co nhe ço que, sen do esta uma
Casa po lí ti ca, as mo ti va ções ocor rem mu i to mais no
cam po da po lí ti ca, dos in te res ses po lí ti cos, dos in te-
res ses par ti dá ri os do que, efe ti va men te, pela ana lo-
gia re gi men tal, tra di ção na Casa, ou com o Có di go de
Pro ces so Pe nal. Por que, às ve zes, o Có di go de Pro -
ces so Pe nal ser ve para con de nar al guém, mas não
ser ve para con de nar ou tro, e, sim, para ab sol vê-lo.

Con tu do, Sr. Pre si den te, es ta mos aqui dis cu tin-
do a gra vi da de des se caso, ou seja, es ta mos tra tan do
de um Se na dor, so bre o qual o Con se lho de Éti ca e
este Se na do já fi ze ram o de ba te. Um Se na dor que,
efe ti va men te, se mos tra re in ci den te, Sr. Pre si den te,
re in ci den te!

Te nho cer te za de que nin guém, in clu si ve a pró -
pria Mesa, des car tou o en vol vi men to do Se na dor no
caso, por que a Po lí cia Fe de ral está a in ves ti gar. E
mais ain da, o Mi nis té rio Pú bli co, on tem, já in di ci ou o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Mas o mais gra ve é que es ta mos ana li san do
uma re in ci dên cia, por que ela, no mun do real, no mun -
do ob je ti vo, no mun do dos po bres, no mun do que está 
dis tan te dos cas te los de ta pe tes azu is como este, a
re in ci dên cia é agra van te da pena. Se es ti vés se mos
tra tan do de um po bre, com cer te za, a re in ci dên cia se -
ria agra van te da pena, que se ria do bra da. Mas aqui
cons ta mos algo im pres si o nan te: a re in ci dên cia ame -
ni za a pena para uma cen su ra pú bli ca.

Por isso, Sr. Pre si den te, não po de ría mos de
aqui de i xar o nos so pro tes to, pois, em acrés ci mo,
tam bém sou cris tã.

Tive opor tu ni da de, no Con se lho de Éti ca, em
diá lo go fran co com o Bis po Cri vel la, de lem brar Je sus
Cris to. Je sus Cris to, 33 anos de he rói ca pa ciên cia,
não deu o mes mo tra ta men to ao po bre e ao rico. Por
quê? Tal vez Ele es ti ves se an te ci pan do o que os ve-
lhos hu ma nis tas es pa nhóis es ta be le ce ri am quan to à
fle xi bi li da de da lei para o fra co, da fir me za, para o for -
te, e da im pla ca bi li da de, para o con tu maz. E in fe liz-
men te o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães é con tu-
maz. Con tu maz na uti li za ção do apa ra to pú bli co, na
uti li za ção do apa re lho do Esta do para fins que S. Exª
clas si fi ca como le gí ti mos.

Je sus Cris to, ao se di ri gir a Di mas – Di mas não
ti nha nada, era um la drão po bre, não ti nha como res ti-
tu ir – lhe dis se: “Em ver da de te digo que hoje es ta rás
co mi go no pa ra í so”. Qu an do se tra tou de Za queu, que 
era la drão rico, ta tra tou de for ma di fe ren ci a da. A Za -
queu a im po si ção foi mais gra ve. A Za queu o que dis -
se Je sus Cris to? “A me ta de dos teus bens para os po -
bres, a ou tra me ta de de ve rás pa gar to dos aque les
que tu efe ti va men te rou bas tes.” E aí o Bis po Cri vel la
me res pon deu com uma pa rá bo la mu i to in te res san te,
que é a pa rá bo la de Ma da le na, re al men te uma pa rá-
bo la mu i to in te res san te.

O que Je sus Cris to es cre via na are ia, Se na dor
Tião Vi a na? Como es ta va tra tan do de uma mu lher que
ti nha co me ti do adul té rio, Ele di zia: adul té rio? Po dem
ape dre jar, mas quem es te ja isen to de pe ca do. Como
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aqui es ta mos tra tan do de gram po, quem co me teu
gram po não pode ape dre jar, quem usou o apa re lho do
Esta do para fins pes so a is, re al men te, não pode.

Mas mu i tos es que cem o que Je sus Cris to dis se
a Ma da le na: “Vai e não pe ques mais”. Qu an do a de lin-
qüên cia é re pe ti da, Sr. Pre si den te, cons ta no Có di go
de Pro ces so Pe nal, esse ges to sig ni fi ca um obs ti na do
des pre zo pela lei e pelo ma gis tra do. Qu an do se per -
mi te que al guém con ti nue uti li zan do o apa ra to es ta tal,
o apa re lho pú bli co como se fos se uma ca i xi nha de ob -
je tos pes so a is, co me te-se um cri me con tra os mais
fra cos, os mais frá ge is, os que se cur vam mu i tas ve -
zes di an te dos gran des e dos po de ro sos.

Sr. Pre si den te, esta Casa de ve ria, efe ti va men te,
dar o exem plo com a aber tu ra do pro ces so, para que,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
no Con se lho de Éti ca, pu dés se mos fa zer o de ba te ca -
bí vel, com as tes te mu nhas, bus can do no va men te os
au tos do pro ces so e até mes mo uti li zan do a do cu-
men ta ção, que es ta va no Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
con ten do o in di ci a men to do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães.

Por tudo isso, vo ta mos fa vo ra vel men te ao re cur-
so, cuja im por tân cia é fun da men tal. Não adi an ta fa lar
em con tem po ra ne i da de de caso: a re ve la ção do caso
é que des mo ra li za a ins ti tu i ção, não o tem po em que
ela ocor reu; a re ve la ção do fato é que faz com que a
so ci e da de fi que vi gi lan te di an te das ins ti tu i ções. E
uma Insti tu i ção como o Se na do Fe de ral tem a obri ga-
ção de re pe tir aqui lo que já era dito e deve ser dito
pela lei: a lei tem de ser fle xí vel com o fra co, fir me com 
o for te e im pla cá vel com o con tu maz, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Tião Vi a na para en ca mi nhar.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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 ten do que es ta mos num
mo men to de li ca do da ima gem do Se na do Fe de ral pe-
ran te a so ci e da de bra si le i ra. Enten do que há am pa ro re -
gi men tal nas de ci sões to ma das, mas há tam bém con-
se qüên ci as po lí ti cas para as de ci sões to ma das. Tam-
bém sei que a so ci e da de bra si le i ra está acom pa nhan do
este mo men to da vida do Se na do Fe de ral.

Acre di to que foi cons tru í do um pro ces so com
ab so lu ta in de pen dên cia pelo Con se lho de Éti ca. Em
ne nhum mo men to, qual quer Se na dor da Re pú bli ca
ten tou in du zir a cons ciên cia do Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, que agiu ba se a do em suas con vic-
ções. Não me ocor re que em al gum mo men to qual -
quer Se na dor te nha sido co op ta do ou te nha so fri do
in fluên cia de ou tro Se na dor no Con se lho de Éti ca. O

pro ces so foi éti co, na tu ral men te cons tru í do pelo Con -
se lho de Éti ca. Infe liz men te, a de ci são to ma da com
pro fun di da de, com res pon sa bi li da de, um voto de
cons ciên cia so bre tu do, foi fe ri da em sua con clu são.
Meu en ten di men to é o de que um fato des se vai re-
per cu tir ne ga ti va men te para a ima gem da Casa.
Enten do per fe i ta men te que exis te um aber ra ção re gi-
men tal, Sr. Pre si den te.

Qu an do se de ter mi na, quan do se de le ga po de-
res ao Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar para
con du zir uma ma té ria des sa na tu re za, quan do se
per mi te ao Con se lho de Éti ca que, após in ves ti ga ção
su má ria cri a da em uma sub co mis são, es ta be le ça
suas con clu sões, essa ma té ria tem que, em re gra, ir
no va men te ao Con se lho de Éti ca – o que ocor re ria
ago ra – para aber tu ra de me di da dis ci pli nar en vol ven-
do ou não a per da de man da to de um Se na dor da Re -
pú bli ca. Esta mos di an te de que si tu a ção? Hou ve um
im pe di men to no pros se gui men to da ma té ria. É ver da-
de, no en tan to, que com am pa ro re gi men tal.

De po is da de ci são do voto se cre to, apre sen ta rei
um pro je to de re so lu ção de fen den do a ex tin ção do
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar do Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
o en ca mi nha men to da ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca-

mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não há dú vi da de que
esta Casa vive uma tar de mu i to di fí cil, que fi ca rá mar -
ca da na his tó ria do Con gres so Na ci o nal.

Te nho dito que no País co nhe ci do como o País da
im pu ni da de, onde só la drão de ga li nha vai para a ca de-
ia, o Se na do e o Con gres so Na ci o nal vi nham se im pon-
do aos pou cos, com res pe i to e se ri e da de. Qu an do cas -
sa ram o Pre si den te da Re pú bli ca, quan do cas sa ram os
con gres sis tas cha ma dos anões do Orça men to, co me-
ça ram a tra çar uma nova de li nha em ter mos de éti ca e
de mo ral para o Bra sil. Vá ri os par la men ta res sa í ram da -
qui, é ver da de, uns cas sa dos ou tros re nun ci a ram para
não te rem o mes mo fim, mas este Se na do e este Con -
gres so tra ça ram uma li nha.

Hoje va mos ras gar esse pas sa do. Hoje va mos
ex tin guir o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar.
V. Exª, Sr. Pre si den te, com a de ci são da Mesa que V.
Exa pre si diu, está ex tin guin do o Con se lho de Éti ca.
Hoje se ex tin gue o Con se lho de Éti ca. O Con se lho de
Éti ca de ci diu abrir o pro ces so, co me çar um pro ces so,
mas nin guém é con de na do a nada, não há con de na-
ção, não tem nada!
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Co me ça do o pro ces so, a par te vai ter a mais am -
pla opor tu ni da de de de fe sa, o ad vo ga do terá oca sião
de fa lar, há pra zos para aná li ses, de ba tes e ex po si ções,
e após essa am pla ex pli ca ção, va mos jul gar.

O que a Mesa, na sua sa be do ria, faz? Arqui va. A 
Mesa não toma co nhe ci men to do Con se lho de Éti ca.
Numa ati tu de iné di ta, que ne nhu ma Mesa an te ri or
teve, a Mesa de ci diu ar qui var. Não va mos mais jul gar,
não va mos mais vo tar, não va mos ana li sar, não va-
mos dar ao Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães o di re i to de
se de fen der, de di zer o que é e o que não é, de mos -
trar que é men ti ra o que es tão fa lan do dele. Vão ar qui-
var. As Li de ran ças vão se re u nir e vão ar qui var. A de -
ci são está to ma da.

Aqui te mos duas po si ções: ar qui var, como quer a
Mesa – aliás, des de o iní cio, o Pre si den te José Sar ney
de mons trou in te res se em ar qui var a ma té ria –, ou ace i-
tar o pa re cer do Con se lho de Éti ca e ini ci ar o pro ces so:
ou vir, de ba ter e ana li sar as ques tões da pri me i ra à úl ti-
ma. Não há uma ter ce i ra sa í da. No mo men to em que
esta Casa, que, por de ci são das Li de ran ças, que já en -
ca mi nha ram o voto se cre to na vo ta ção an te ri or... Foi
tudo foi pre pa ra do. Os Lí de res já de ter mi na ram que a
vo ta ção vai ser se cre ta. Era para ser aber ta e de ci di ram
por ser se cre ta. É por que as pes so as não têm co ra gem
de abrir o voto. Era só de i xar. Por quê? Qual é o pro ble-
ma? Não, o voto é se cre to. E o voto é se cre to para o ar -
qui va men to. Va mos ar qui var. Va mos dar uma cen su ra.
Aliás, meu que ri do ami go Re la tor foi de uma pro fun di-
da de to tal. Para que en trar em de ta lhe? O as sun to é
esse. É para re sol ver aqui e pron to.

Mar ca ram a re u nião do Con se lho de Éti ca e De -
co ro Par la men tar para uma ter ça-fe i ra, às 19 ho ras.
Mar ca ram a ses são do Se na do para uma quar ta-fe i-
ra, às 10 ho ras, em vez de ser à tar de. À tar de, a fes ta
da vin da do Lula. Ter mi na da a fes ta da vin da do Lula,
todo mun do olhan do a fes ta da vin da do Lula, a Mesa
se re ú ne e toma a de ci são. Toma a de ci são exa ta-
men te numa quar ta-fe i ra, sen do quin ta-fe i ra fe ri a do.
Sex ta-fe i ra, ine di ta men te, o avul so do Se na do Fe de-
ral in for ma va que não ha ve ria ses são. Não sei por que 
não hou ve ses são or di ná ria na sex ta-fe i ra. A ses são
or di ná ria de sex ta-fe i ra, não-de li be ra ti va, era para ter
se re a li za do. De li be ra da men te co lo ca ram, com a le tra
des se ta ma nho, que não ha ve ria ses são. “Não ve-
nham dis cu tir a ma té ria. Não apa re çam, por que não
vai ha ver ses são.”

Sex ta, fe ri a do. Sá ba do. Do min go. Se gun da, on-
tem. E hoje es ta mos aqui. O ple ná rio lo ta dís si mo. Os Lí -
de res pre sen tes. A pri me i ra vo ta ção já to ma da. Voto se -
cre to. É ver da de que to dos os jor na is es tão ana li san do
essa si tu a ção, por que essa si tu a ção – re pi to – é mu i to

sim ples. Nin guém quer con de nar nin guém! Nin guém
quer con de nar nin guém! O Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar de ci diu abrir in qué ri to, ini ci ar o pro ces so.
Aliás, até o Re la tor dis cu tiu se era para le var para a
Mesa. Por que, se está de ci di do? Vão abrir o in qué ri to.
Cla ro que nun ca se ima gi nou que a Mesa to ma ria a de -
ci são que to mou: ar qui vou e man dou no ti tia cri mi nis,
que sai todo dia no jor nal. A Mesa do Se na do pe gou
uma no tí cia de jor nal e man dou para o Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral. To mou uma de ci são que é um re tro ces so
imen so na vida e na his tó ria do Se na do; é um re cuo que 
es ta mos dan do quan do co lo ca mos uma pe dra em cima 
do Con se lho de Éti ca. Qual é o tra ba lho? Quem vai ser
o fu tu ro Re la tor? Quem será o fu tu ro Pre si den te do
Con se lho de Éti ca? Ana li sa rá quem, sa ben do que a
Mesa, numa pe na da, joga no lixo o pa re cer do Con se-
lho de Éti ca e, no ple ná rio, os Lí de res de ci dem numa
vo ta ção se cre ta?

Faço um ape lo aos mem bros do Se na do: vo tar a 
fa vor do re cur so, vo tar con tra a de ci são ab sur da da
Mesa é per mi tir ao Sr. Anto nio Car los o di re i to sa gra-
do de se de fen der, o di re i to de seu ad vo ga do de fen-
dê-lo, o di re i to de se ex pli car, ori en tar e mos trar que
não tem nada a ver com isso. Ele  tem esse di re i to,
que a Mesa lhe quer ti rar. Arqui var é de i xar em toda a
opi nião pú bli ca a se guin te im pres são: “os Lí de res se
re u ni ram e sal va ram o Sr. Anto nio Car los. Re u ni-
ram-se, co lo ca ram uma mesa em cima, não dis cu ti-
ram, não de ba te ram e fi cou por isso mes mo. Não se
fala mais nada”.

É isso que es ta mos de ci din do. Só que essa de -
ci são, se fi cas se nis so, se fos se uma de ci são ad mi-
nis tra ti va que ca las se, tudo bem. Mas ela vai ca lar
fun do, por que vai mar car. Ela vai mar car um novo es ti-
lo. O que acon te ceu com re la ção ao Sr. Ja der, o que
acon te ceu com re la ção a um Se na dor aqui de Bra sí-
lia... Que o Con se lho de Éti ca se re u niu e de ci diu que
ele men tiu.Ele foi ab sol vi do no Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, mas men tiu no Con se lho de Éti ca. Ou vi do so -
bre quan to di nhe i ro ha via dado para a em pre sa que
es ta va cons tru in do o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
de São Pa u lo, ele dis se: “Olha, eu devo ter fe i to umas
tran sa ções em tor no de dez mi lhões ou co i sa pa re ci-
da...” Qu an do abri ram as con tas, eram mais de 100
mi lhões. Com pro va da a men ti ra, o es cân da lo da men -
ti ra, ele foi cas sa do. E foi ab sol vi do no Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral.

Cla ro que o Con se lho de Éti ca, da ma ne i ra
como está con ce bi do, vai além do Su pre mo, por que
la men ta vel men te o nos so Su pre mo – digo tran qüi la-
men te – de i xa mu i to a de se jar. O Sr. Col lor, com toda
a mon ta nha de pro vas que tí nha mos con tra ele, foi
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ab sol vi do por fal ta de pro vas. O Re la tor po dia e de via
ter ba i xa do em di li gên cia ao Sr. Pro cu ra dor-Ge ral, pe -
din do mais pro vas e mais ex pli ca ções. Absol ve-
ram-no por fal ta de pro vas! O que não im pe diu que
nós cas sás se mos o seu man da to por uma enor mi da-
de de pro vas.

A éti ca...
(O Sr. Pre si den te José Sar ney faz soar a cam -

pa i nha.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu che go

lá, Sr. Pre si den te. Não há pro ble ma, por que che ga re-
mos ao re sul ta do fi nal de to dos os de se jos ou pelo
me nos que a ma i o ria de se ja.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Eu es tou
res pe i tan do o di re i to dos seus Co le gas. V. Exª já fa lou
o do bro do tem po, e há ou tros ora do res ins cri tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pelo me -
nos va mos res pe i tar os di re i tos dos Co le gas. Ora, há
que res pe i tar o Re gi men to! Res pe i tar o tem po é algo
mu i to im por tan te. É ver da de que exis tem ou tros ar ti-
gos que tam bém po di am ser res pe i ta dos, mas, se
não der, ou tros vão res pe i tar o Re gi men to no que tan -
ge ao tem po dos Co le gas.

A éti ca é mu i to mais sé ria do que o cri me. Qu an-
do fa la ram em de por, não pre ci sa de por na Co mis são
de Éti ca, por que já de pu se ram lá na Po lí cia. Nós di -
zía mos que o de po i men to na po lí cia é um: co me teu
cri me, ou não; ma tou, ou não; rou bou, ou não; qual o
cri me que ele co me teu? Para nós é di fe ren te, tra ta-se
da mo ral, da dig ni da de, da po si ção, da hon ra, da cer -
te za de ser. O Con se lho é o de Con se lho de Éti ca.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral cu i da do cri me: se
co me teu, ou não; ma tou, ou não; pro vou, ou não. O
Con se lho de Éti ca cu i da da éti ca, da dig ni da de, da
mo ral, da de cên cia, e vi nha fun ci o nan do mu i to bem
até hoje. Ti rou um Pre si den te da Re pú bli ca por ser
cor rup to; Par la men ta res sa í ram por que não res pe i ta-
vam o de ver da éti ca. Hoje, este Ple ná rio vai de ci dir.

Sou um eter no oti mis ta, Sr. Pre si den te. Ape sar
das Li de ran ças que, des de o iní cio, es ta vam tra ba-
lhan do nes se sen ti do; ape sar da vo ta ção que já se fez 
aqui para man ter o voto se cre to, para que rer es con-
der a cara, ou seja, para que não apa re ça a cara de
quem vo tou...

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Não
apo i a do, Se na dor. Eu não es con do a mi nha cara!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas vo -
tou a fa vor de que o voto fos se se cre to.

Aliás, que ro fa zer jus ti ça e pe dir-lhe des cul pa.
V. Exª nun ca es con deu. Des de o iní cio, abriu o seu
voto, fran ca men te, e nas oca siões mais in de se já ve-

is. É ver da de. Faço-lhe jus ti ça nes se sen ti do. Faço-lhe 
jus ti ça.

Esta Casa de ci di rá. E sou oti mis ta; sou oti mis ta no 
sen ti do de que, ape sar de tudo, vo ta re mos e man da re-
mos para o Con se lho de Éti ca. E va mos co me çar.

Sr. Pre si den te, peço que seja trans cri to nos
Ana is do Se na do Fe de ral o dis cur so do Se na dor José 
Sar ney à épo ca das tre men das in jus ti ças que fi ze ram
à sua fi lha, can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca;
peço que seja trans cri to o que S. Exª fa la va de to das
es sas co i sas: o seu pen sa men to, as suas idéi as, a
sua re vol ta com re la ção a es cu tas e tudo o mais. Bela
po si ção a da que le pro nun ci a men to.

Eu ti nha mu i to o que fa lar, Sr. Pre si den te, e gos -
ta ria de fazê-lo, mas en cer rou-se o meu tem po. Faço
um ape lo mu i to gran de: cada um vote com a sua
cons ciên cia e vote tran qüi lo. Nin guém es ta rá aqui vo -
tan do pela con de na ção do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães. Eu di ria mais. Vo tar para ir para o Con se-
lho de Éti ca é dar ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães o di re i to que ele tem de se de fen der, de mos trar
o que ele é e pro var aqui lo que ele pode pro var. Arqui -
var, usar a fór mu la de ar qui var, es con der, não fa lar
mais sig ni fi ca não lhe dar o di re i to de se de fen der e
não dar a esta Casa o di re i to de de fen der o que en -
ten de por éti ca e por mo ral.

Por isso, meu no bre Se na dor Lí der do PT, con -
for me o re sul ta do des ta vo ta ção, cre io que não ha ve-
rá im por tân cia de V. Exª en trar com pe di do de ex tin-
ção do Con se lho de Éti ca. Ele já es ta rá ex tin to.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, fo ram
mu i tas as ver sões di vul ga das so bre o que vou di zer.
Umas, que ve nho de fen der mi nha fi lha; ou tras, que
ve nho des ti lar o sen ti men to de ira e de vin gan ça
con tra o Pre si den te da Re pú bli ca; ou tras, que ve nho
en trar na vida pri va da das pes so as. Não sou res-
pon sá vel por ne nhu ma des sas ver sões. Não te nho
mais ida de para mu dar. O Bra sil co nhe ce o meu
tem pe ra men to.

Ve nho cum prir, isso sim, o meu de ver de ho mem
de Esta do res pon sá vel pela tran si ção para a de mo-
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cra cia. Falo, en tão, como ex-Pre si den te pe ran te esta
Casa.

Espe rei que os úl ti mos anos da mi nha vida fos -
sem de di ca dos à li te ra tu ra, dis tan ci a do cada vez mais 
da luta par ti dá ria, sem per der a mi nha se re ni da de na
ava li a ção das in dig ni da des.

As con ver sas pri va das en tre ho mens pú bli cos
de vem ser res pe i ta das. Não es tou que bran do essa
re gra ao re cor dar que dis se ao Pre si den te da Re pú-
bli ca, em vi si ta que me fez há cer ca de dois me ses:

“– Pre si den te, o Se nhor des fru ta de
pres tí gio in ter na ci o nal e de res pe i to de to-
dos nós. Não per mi ta que seu go ver no seja
cons pur ca do nes te pro ces so de su ces são.
Asse gu re que o jogo de mo crá ti co pos sa flu ir
sem ma no bras su jas. As su ces sões apa i xo-
nam e, mu i tas ve zes, des tro em ho mens pú -
bli cos.

 – Ve ja mos o exem plo de Ni xon, Wa-
ter ga te, jus ta men te por que pro cu ra vam der -
ro tar o ad ver sá rio com mé to dos amo ra is.
Der ro tou-se. Mas man chou-se Ni xon pe ran-
te a His tó ria”. Aí ter mi nei: “Pre si den te, vi gie
seus maus ami gos.”

Já me ha vi am che ga do ao co nhe ci men to al-
guns pro ce di men tos nada con ven ci o na is que me
pre o cu pa vam, e a Sua Exce lên cia os re la tei. O Pre-
si den te me re a fir mou que seu com por ta men to se ria
o de es ta dis ta e que so fria com pres sões e co bran-
ças pes so a is que, mu i tas ve zes, lhe in fer ni za vam o
quo ti di a no.

É jus ta men te nes sa li nha de co la bo ra ção com o
País que es tou fa lan do. E é com amar gu ra que vivo
este mo men to. Não es tou mais na ida de de ras gar a
alma com de cep ções e per ple xi da des tão cho can tes.

Não es tou aqui como Se na dor do PMDB nem
como pai. Não pre ci so de mons trar que te nho pela mi -
nha úni ca fi lha um amor e afe to que não en con tram li-
mi tes.

Falo pelo de ver que te nho de de fen der o País e
suas ins ti tu i ções, e a base de las são os di re i tos in di vi-
du a is. O di re i to de cada um de nós não ser es pi o na do,
es cu ta do, se gui do, per se gui do, to ca i a do pelo apa ra to
do Esta do. Assim é que se cons trói e é o Esta do de
Di re i to.

A Na ção as sis tiu aos atos de vi o lên cia po lí ti ca
que acon te ce ram no Ma ra nhão. Po li ci a is ar ma dos, vi -
a tu ras em ba la das, apa ra to de efe i to uti li za dos para
cri ar um es cân da lo imen so não só na ci o nal men te,
mas na ci da de de São Luís con tra a can di da ta à Pre -

si dên cia da Re pú bli ca, em ato ar bi trá rio, ile gal, de co -
no ta ção po lí ti ca e fora da lei. Dois tri bu na is as sim o
con si de ra ram: o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral e o Su pe ri-
or Tri bu nal de Jus ti ça, jul gan do que o ci da dão só
pode ser in ves ti ga do por au to ri da de com pe ten te. A
Go ver na do ra do Ma ra nhão não está na ju ris di ção de
To can tins. É um pri vi lé gio? Não. Da mes ma for ma, os
pro cu ra do res,  os ju í zes que lá es ta vam go zam das
mes mas prer ro ga ti vas de se rem jul ga dos por ins tân-
ci as su pe ri o res. Assim tam bém os de sem bar ga do res,
se cre tá ri os de es ta do, mi nis tros, de pu ta dos, se na do-
res e o Pre si den te da Re pú bli ca – que ago ra mes mo,
quan do a Re for ma Ju di ciá ria pre ten de mo di fi car essa 
nor ma, essa prer ro ga ti va, ma ni fes tou-se con tra.

Toda de ci são to ma da por juiz ou qual quer au to-
ri da de sem com pe tên cia é nula, não ser ve, é sus pe i-
ta, em nada apro ve i ta à Jus ti ça. É de ci são dos tri bu-
na is e con sen so dos ju ris tas. Cito, como isen to, o
ex-pre si den te da OAB, Re gi nal do de Cas tro: “Toda
pro va fe i ta ao ar re pio da lei é con si de ra da ilí ci ta.”
(20.4.99, O Glo bo)

E é, mais uma vez, re i te ra da na de ci são re cen te
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em acór dão no pro ces-
so nº 80197, que con si de ra nula a de ci são do juiz in -
com pe ten te.

A ação pra ti ca da con tra a Go ver na do ra do Ma -
ra nhão foi ar bi trá ria. Não bas ta sus ten tar fal sas for -
ma li da des.Essas ma no bras são fe i tas com es ses cu i-
da dos para es con der os seus ver da de i ros ob je ti vos.
Ile gal, por que pra ti ca da por juiz e au to ri da des sem a
com pe tên cia le gal para pra ti cá-la, con for me de ci sões
unâ ni mes da Jus ti ça.

A ter ce i ra de ci são é a do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça, que diz que com pe te aque le ór gão jul gar os
go ver na do res de Esta do.

Assim des cre ve o ju ris ta Sa u lo Ra mos o que
acon te ceu:

Em di li gên ci as des se tipo, quem cum-
pre man da do ju di ci al de pre ca do é ofi ci al de
jus ti ça (art. 355, §2º, do Có di go do Pro ces-
so Pe nal). E a po lí cia, a da co mar ca, so-
men te pode e deve ser re qui si ta da se hou-
ver re sis tên cia con tra a bus ca e apre en são.”

“E há mais um de ta lhe, ma te ri a li zan do
a ile ga li da de: o man da do ju di ci al, ex pe di do
em Pal mas, es ta va em car ta pre ca tó ria ao
juiz do Ma ra nhão e era este quem de ve ria,
se ne ces sá rio, re qui si tar a Po lí cia Fe de ral
de lá para cum pri men to da di li gên cia.
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“Os po li ci a is fe de ra is en vol vi dos não eram de
Pal mas nem de São Luís. Eram de Bra sí lia, to dos di -
re ta men te su bor di na dos ao Su pe rin ten den te da Po-
lí cia Fe de ral, que se pro cla ma le gi ti ma men te fi li a do
ao PSDB, e que obe de ce a or dens do Mi nis tro da
Jus ti ça. De Bra sí lia, fo ram bus car a pre ca tó ria em
Pal mas (logo, não es ta vam em di li gên cia) e le va-
ram-na para São Luís, ago ra, sim, em di li gên cia de
‘per se gui ção’. Ali o juiz des pa chou: ‘Cum pra-se’.

“A his tó ria de cum prir man da do ju di ci al
é ri dí cu la [é o ju ris ta Sa u lo Ra mos quem
afir ma], por que a po lí cia de Bra sí lia não faz
plan tão em To can tins. Ela, sim, foi man da da.
O man da do foi man da do. Tudo foi man da do.
E para o es pa ço tam bém man da ram a lei
pro ces su al.

Esse, o as pec to da ile ga li da de.
Mas não fu ja mos da ques tão: de que se acu sa a

Go ver na do ra do Ma ra nhão?
A úni ca acu sa ção for mal que exis te, aju i za da

numa Ação Ci vil Pú bli ca, está as sim for mu la da, com
a acu sa ção de que, ten do co nhe ci men to pré vio das
ile ga li da des exis ten tes no Pro je to Usi mar e pos te ri or-
men te no voto em se pa ra do do re pre sen tan te do Mi -
nis té rio da Fa zen da apon tan do e aler tan do para es -
sas ir re gu la ri da des na do cu men ta ção apre sen ta da,
no dia da re u nião re sol veu apro var o Pro je to.

Ora, o re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da
não vo tou con tra, e sim, apro vou sob con di ções.

A esse Pro je to, que pro pu nha cons tru ir uma usi -
na no Ma ra nhão para mais de mil em pre ga dos para a
in dús tria au to pe ças au to mo bi lís ti ca, qual o go ver na-
dor que, pre si din do uma re u nião que se re a li za va em
seu Esta do, vo ta ria con tra seu Esta do? Qual o Go ver-
na dor que se ria ca paz de to mar uma pro vi dên cia,
uma de ci são, que não fos se essa? Mas esse cri me,
na pró pria de nún cia fe i ta con tra a Go ver na do ra,
diz-se que tam bém foi pra ti ca do pelo Go ver na dor
Dan te de Oli ve i ra, pe los re pre sen tan tes dos Mi nis té ri-
os da De fe sa, da Ener gia, da Inte gra ção, do Pla ne ja-
men to, da Po lí ti ca Fun diá ria, pelo Go ver na dor do
Acre, do Ama zo nas, do Pará, do To can tins, pelo
Basa, das clas ses pro du to ras e dos tra ba lha do res e
pelo Su pe rin ten den te da Su dam.

Quem apro va um pro je to não li be ra re cur sos. As 
li be ra ções de re cur sos são fe i tas por um ou tro co mi tê
ges tor de in cen ti vos fis ca is, cons ti tu í do por téc ni cos
no me a dos pelo Po der Exe cu ti vo. Se o pro je to é, na
im plan ta ção, fra u da do, a res pon sa bi li da de le gal pas -
sa aos or de na do res de des pe sa e aos res pon sá ve is

pelo de li to. Nós mes mos, mem bros do Con gres so, já
fo mos ci ta dos para ações por que vo ta mos pro je tos
de lei que te ri am pre ju di ca do, e os tri bu na is to dos dis -
se ram que não so mos res pon sá ve is pe las con se-
qüên ci as ou pe las fra u des que se fa zem nas ma té ri as
que aqui vo ta mos. É como acon te ce nes sas re u niões.

Acu sam a Go ver na do ra pela apro va ção des se
pro je to, mas es que cem que o ex-Mi nis tro José Ser ra
res pon de a pro ces so idên ti co, de nº 96.00.01079-0,
por “Impro bi da de Admi nis tra ti va – Res sar ci men to ao
Erá rio”, a ou tra ação, 2000.34.00.033429-7, com a fi -
na li da de de “Re pa ra ção de Da nos ao Erá rio”, e ain da
a vá ri as ou tras ações or di ná ri as, ca u te la res, ci vis pú -
bli cas, po pu la res.

Alguém in va diu al gum lo cal para pro cu rar com -
pro me tê-lo, ou atrás de pis tas que pu des sem ligá-lo
às acu sa ções? Eu se ria o pri me i ro a con de nar.

O pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, cujo foro é o
Con gres so, tem pa ra do na Câ ma ra um pro ces so de
im pe ach ment pe di do por re no ma dos ad vo ga dos,
que o acu sam de com pra de vo tos para sua re e le i ção.
A Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral man dou, no dia 6 de mar -
ço des te ano, que o Pre si den te da Câ ma ra lhe des se
an da men to.

Há mais acu sa ção con tra a Go ver na do ra? Ne-
nhu ma. Se exis te, é se cre ta, cir cu la em – não sei como
clas si fi cá-los – dos siês sus pe i tos, na ara pon ga gem, no
cons ta, no deve-ser. Ne nhu ma acu sa ção le gal lhe foi fe -
i ta. E es sas co i sas são fe i tas por que se tor na ram uma
ro ti na que eno ja a vida pú bli ca bra si le i ra.

Nada tem ela com Su dam, ne nhum pro je to da
Su dam ou Su de ne, ou seja lá o que for. Seu com por-
ta men to sem pre foi de uma mu lher tra ba lha do ra, sé -
ria e cor re ta, tan to as sim que, mes mo após toda essa
cam pa nha – a mais sis te má ti ca que já se fez nes te
País –,  se gun do pes qui sa do Ibo pe, de tém no Ma ra-
nhão 88% de con fi an ça em sua ho nes ti da de e 85%
na apro va ção de seu go ver no, ín di ce ma i or do Bra sil.

Mas pla ne jou-se esse es cân da lo com o ob je ti vo de 
afas tá-la da su ces são. Aqui está a re la ção dos pro ces sos
a que me re fe ri da mes ma na tu re za da que le ou tro em re -
la ção ao Mi nis tro José Ser ra. Não que ro di zer nada que
não es te ja ab so lu ta men te com pro va do nas co i sas pu bli-
ca das na im pren sa e não des men ti das.

Não há como es con der que tudo isso foi pla ne-
ja do para afas tá-la da su ces são. Aí vem o mais ig no-
mi ni o so. Se não há nada con tra ela, bus ca-se seu es -
po so, no pre con ce i tu o so ma chis mo de mu lher de pen-
den te do ma ri do! Como en vol vê-lo? Em 1994 – por -
tan to, oito anos atrás –, ain da não ca sa do, ele ven deu
à em pre sa Nova Ho lan da, que fica a mil qui lô me tros
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de São Luís, uma gle ba de ter ra, o que não tem nada
de ma is.

Ti ram, en tão, nes se pro ces so in qui si to ri al, a ila -
ção sem ne nhum in dí cio de que era o ma ri do da Go -
ver na do ra li ga do à em pre sa Nova Ho lan da. Há al gu-
ma co i sa con tra ela? Não.

A evi dên cia da mon ta gem foi tão pri má ria que, para 
ten tar jus ti fi cá-la, dar um ca rá ter de in ves ti ga ção, in clu í-
ram essa po bre em pre sa que nun ca fi gu rou em ir re gu la-
ri da des na Su dam e que é co nhe ci da na re gião pela pro -
du ti vi da de agrí co la e de me lhor tec no lo gia.

Aqui está o Re la tó rio Fi nal de um ano e meio de
tra ba lho do Gru po Espe ci al cri a do para exa mi nar as
de nún ci as so bre a Su dam, base de todo o in qué ri to.
Em ne nhum lu gar se en con tra o nome Nova Ho lan da.
Está à dis po si ção de quem qui ser ver.

Então, in va dem a Lu nus sob a capa de des co brir
essa vin cu la ção. Ri dí cu la mon ta gem! Di an te das co i-
sas que acon te cem no Bra sil, é essa a pre o cu pa ção
que exis te. Mas tudo é se cre to, es con di do. O acu sa do
não sabe do que é acu sa do. Inva de-se pri me i ro, de -
po is se pro pa la a fi na li da de da in va são e a acu sa ção.
Os po li ci a is que cum pri ram a di li gên cia, quan do lá
che ga ram, di zi am que não sa bi am do que se tra ta va.

O Pa dre Vi e i ra foi en car ce ra do pelo Tri bu nal do
San to Ofí cio, tam bém, sem sa ber do que era acu sa-
do. Assim era o mé to do da Inqui si ção. Os ju í zes lhe
per gun ta ram: – ‘Por que está sen do pro ces sa do?” Vi -
e i ra res pon deu: – “Eu é que devo di zer do que sou
acu sa do? Não os se nho res? Será que é por ca u sa da 
de fe sa que faço dos ju de us?” Res pon de ram-lhe eles:
– “O se nhor aca ba de con fes sar sua cul pa e o seu cri -
me”. E o en car ce ra ram. Era as sim o mé to do da Inqui -
si ção.

Isso se deu em 1663. Esta mos em 2002 – 340
anos de po is – e o mé to do não mu dou, ain da se usa
num País do Esta do de di re i to. Há que se per gun tar
ao acu sa do, e é ele quem tem que res pon der do que
está sen do acu sa do! Vi e i ra cha mou seus jul ga do res
de “eqüís si mos dou to res” e, em se gui da, es cla re ceu,
para que eles não pen sas sem que fos se eqüi nos, que 
não fa la va de equus, mas de eqüi da de.

Aqui está o man da do de bus ca que foi para o
Ma ra nhão, não cita nome, não ti pi fi ca ne nhum cri me,
não re ve la o mo ti vo da bus ca.

Eu vejo o Se na dor Jef fer son Pé res, que é um
gran de ju ris ta, di zen do “atos de san gria des ti na dos
ao re cur so do Fi nam”.

Mas o de le ga do Pa u lo de Tar so Go mes diz: “vi -
mos bus car ouro”. É o sub cons ci en te que fala: fo ram
fo to gra far o di nhe i ro, fa zer a foto para ser dis tri bu í da à 

im pren sa, já que es ta vam há mu i to tem po es pi o nan-
do e gra van do. Tra ta va-se do mes mo de le ga do en car-
re ga do de des mon tar o dos siê Cay man.

E o Pro cu ra dor Má rio Lú cio Ave lar diz: “O pro -
ces so en vol ven do a Lu nus nas ceu com a bus ca e
apre en são.” Logo, não exis tia nada an tes. Foi fe i to
com esse ob je ti vo.

Sr. Jor ge Mu rad afir ma que re ce beu do a ção de
pré-cam pa nha, por ela as su me toda e qual quer res -
pon sa bi li da de e por ela res pon de. Que a Jus ti ça apu -
re sua le ga li da de e tome suas de ci sões.

Não é no vi da de que as cam pa nhas po lí ti cas são 
fe i tas de do a ções. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães con ta, como tes te mu nho – o que é gra ve, pois
de mons tra a que pon to ele es ta va de pon do com ab -
so lu ta sin ce ri da de –,  so bre a me mó ria de seu gran de
fi lho, Luís Edu ar do Ma ga lhães, que viu, em 1994, o
Se na dor Andra de Vi e i ra en tre gar R$5 mi lhões – hoje,
atu a li za do, R$10 mi lhões – como con tri bu i ção à
pré-cam pa nha do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, com a pre sen ça do can di da to. Aqui es tão as 
de cla ra ções fe i tas pelo Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães no Pro gra ma Bo ris Ca soy.

A úl ti ma cam pa nha ele i to ral do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so cus tou ofi ci al men te R$43
mi lhões, mas a Fo lha de S. Pa u lo di vul gou uma pla -
ni lha que re gis tra R$53 mi lhões.

Va mos à eta pa se guin te: quem exe cu tou tudo
isso? A Po lí cia Fe de ral, a quem está hi e rar qui ca men-
te su bor di na da esta ins ti tu i ção? Pela or dem, ao Su-
pe rin ten den te de Pal mas; de po is, ao seu Di re tor-Ge-
ral, ao Mi nis tro da Jus ti ça e, ao fi nal, na pon ta da li -
nha, ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Em ca sos como este, o man da do, ou seja lá o
que for, prin ci pal men te con tra um go ver na dor de
Esta do, o me nor ges to de pru dên cia con tra uma au to-
ri da de, com foro pri vi le gi a do, se ria man dar que fos se
exa mi na do pelo seu de par ta men to ju rí di co. Assim
pro ce deu o Mi nis tro Re nan Ca lhe i ros, quan do era Mi -
nis tro da Jus ti ça.

Quem nes te País, per gun to, não des con fia que
hou ve uma ação po lí ti ca com pro pó si to de ter mi na do?
E, no fim da ope ra ção, sur ge um es tra nho fax ao Pre -
si den te da Re pú bli ca, co mu ni can do o su ces so da
ope ra ção. E o nú me ro uti li za do foi o do fax par ti cu lar
do Pre si den te, nú me ro se cre to, pro te gi do pela Se gu-
ran ça do Pa lá cio do Pla nal to.

A di li gên cia dos po li ci a is que fo ram ao Ma ra-
nhão ti nham a fa cul da de de ter esse nú me ro – que,
no dia se guin te se gun do os jor na is, foi até tro ca do?

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  7 09655MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL168     



Nes te mar de im pre ci sões, em que se es pa lham
as ver sões, fala-se que é um in qué ri to que tra mi ta há
três anos. A per gun ta que se faz é a se guin te: por que
só ago ra, de po is que a Go ver na do ra do Ma ra nhão
su biu nas pes qui sas, essa di li gên cia foi fe i ta?

É di fí cil sus ten tar algo quan do se tra ta de uma
mon ta gem. Esse pro ces so não tem três anos, foi fe i to
re cen te men te. É de 2002, está aqui! Fe i to ex clu si va-
men te com essa fi na li da de. É um pro ces so au tô no-
mo: “Bus ca e apre en são”; está aqui. E para es tar re cer
to dos nós e nos con si de rar mos idi o tas nes te País,
está es cri to: si gi lo so.

Si gi lo para pro te ger o va za men to, a ca lú nia, a
men ti ra, o des res pe i to à dig ni da de das pes so as, ex -
pos tas a to das as ver sões, que po dem ser cir cu la das,
qua is quer que se jam, e pu bli ca das.

A Po lí cia – o apa ra to do Esta do –, des sa ma ne i-
ra, foi trans for ma da em po lí cia po lí ti ca. Não há como
se ra ci o ci nar de ou tra ma ne i ra.

No Zim ba we, o Pre si den te Ro ber to Mu ga be,
ago ra, aca ba de ga nhar a ele i ção. Con fi nou os dois
can di da tos de Opo si ção e ven ceu. Mas a União Eu ro-
péia não ace i tou o re sul ta do e con tes tou a ele i ção. Na 
Co lôm bia, se qües trou-se tam bém uma can di da ta.
Está lá a po bre mu lher, se qües tra da, até hoje! No Mé -
xi co, che ga ram a ma tar um can di da to, o Sr. Co ló sio, e
as sas si na ram o seu pos sí vel subs ti tu to, que era o
Ruiz Mas si eu, por que eles po de ri am ven cer.

Tudo vale nes se sub mun do da po dri dão das li -
ber da des vi o la das. Tudo pode acon te cer! Por tan to,
de ve mos fi car aler ta dos para es ses fa tos. Como diz
um pro vér bio chi nês, “uma gran de ca mi nha da co me-
ça no pri me i ro pas so”.

Atrás, os de dos es con di dos, os fin gi men tos, a
des fa ça tez das ne ga ti vas, que não ca bem no for ma-
lis mo com que ten tam es con der pla nos e ob je ti vos.

A data, a hora e a vez fo ram es co lhi dos: uma
sex ta-fe i ra, fim de tar de, sem pos si bi li da de de uma
pro vi dên cia rá pi da pe ran te os tri bu na is. To dos sa bi am
qual era o tri bu nal com pe ten te para jul gar a Go ver na-
do ra. Numa sex ta-fe i ra, numa cor re la ção com uma re -
vis ta se ma nal que ti nha até out do ors pro gra ma dos e
pu bli ca dos; com re pór te res lá, acom pa nhan do tudo.

E aqui está: si gi lo so!
Esses mé to dos, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res

– não es tou tra tan do ape nas da si tu a ção em ques tão,
– não po dem ser uti li za dos. É meu de ver como ho-
mem pú bli co dizê-lo. Isso man cha o País. Não fica
bem ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que que isso ocor -
ra du ran te o seu Go ver no.

Não cen su ro a re vis ta. Ela tem in te res se em dar
fu ros e no ti ci ar. Cen su ro aque les que pre pa ra ram
essa ação, vi o lan do a lei e os di re i tos fun da men ta is,
pois não é a lei que se bus ca cum prir. É o es cân da lo
para ca lu ni ar.

De que adi an ta di zer a Cons ti tu i ção que to dos
te mos di re i to à de fe sa, que nin guém é cul pa do se não
de po is de jul ga do pela Jus ti ça em pro ce di men tos le -
ga is e nor ma is? O que adi an ta? É um Tex to mor to!

O apa ra to do Esta do es pa lha, sem de fe sa,
como acon te ceu, ver sões, do cu men tos e ca lú ni as. É
as sim que fun ci o na vam os an ti gos DOPs e Ges ta po.
To das as po lí ci as po lí ti cas fun ci o nam des sa ma ne i ra.
E o pior é que hoje, nes te tem po de co mu ni ca ção, em
tem po real, a ima gem fica da ni fi ca da sem ne nhu ma
re mis são, e é im pos sí vel que al guém se de fen da.
Uma vez sol ta a ca lú nia, nada pode re cu pe rar a ver -
da de. Nada! Fica sem pre al gu ma co i sa no ar.

O Pa dre Vi e i ra fa la va so bre a ca lú nia, que são
como pe nas de aves, que a gen te des pe na e sol ta no
ven to; de po is, vai-se re co lhê-las. É im pos sí vel re co-
lhê-las to das.

Mas Be a u mar cha is tem uma pá gi na so bre a ca -
lú nia ex tra or di na ri a men te bela. Bela e ter rí vel, bela na 
ma ne i ra que é es cri ta, mas ter rí vel so bre os sen ti-
men tos hu ma nos.E ter mi na di zen do que a ca lú nia é o 
mais exe crá vel de to dos os cri mes. Por quê? Por que
ele jus ta men te pro í be o di re i to mais fun da men tal da
pes soa hu ma na, que é o de pro var a sua ino cên cia.
Fica im pos si bi li ta do de pro var a sua ino cên cia.

É um tex to de há al gum tem po, mas não é ve lho.
O que vejo, Srs. Se na do res, no Bra sil de hoje,

são es ses fa tos, que cito por ne ces si da de de ar gu-
men tar o que vou aler tar ao País, aos Srs. Se na do res
e ao pró prio Go ver no: o que vejo no Bra sil de hoje –
os se nho res es tão ven do aqui den tro; nós, os po lí ti-
cos, so mos os pri me i ros a no tar – é o medo dos dos -
siês, das es cu tas, da es pi o na gem da vida pri va da das 
pes so as. Cada um que aqui está ouve: “Olha, cu i da-
do, vai acon te cer al gu ma co i sa. Tome cu i da do, es tão
pre pa ran do isso”.

Um ami go meu, di plo ma ta es tran ge i ro, me dis se
há qua tro dias: “Como mu dou o cli ma no Bra sil ra pi da-
men te; está mu i to pa re ci do com o que tes te mu nhei no 
Peru, no Go ver no Fu ji mo ri”. E para per ple xi da de de
to dos nós, esse cli ma está ago ra cri a do em um Go-
ver no co man da do por pes so as com uma bi o gra fia de
luta con tra o ar bí trio. Mas há um fato cuja re cor rên cia
im pres si o na e in tri ga. É que toda re fe rên cia a esse
es ti lo ca rac te rís ti co de es pi o na gem e dos siês nas ce
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no Mi nis té rio da Sa ú de, en tão sob a res pon sa bi li da de
do Mi nis tro José Ser ra.

Há um ano, a re vis ta Car ta Ca pi tal pu bli cou a
re por ta gem “Espi o na gem, Dos siê e a His tó ria”, que
fala de um pla no so bre a su ces são bra si le i ra. É bom
que os se nho res a re le i am, por que, se exa mi nar mos,
ve mos que tudo isso acon te ceu e vem se des do bran-
do até hoje.

Diz a re vis ta: “.. no Mi nis té rio da Sa ú de se te ria
pro du zi do um con jun to de in for ma ções so bre ati vi da-
des de Pa u lo Re na to”, en tão um can di da to que que ria
ser can di da to. “Infor ma ções ex plo si vas, pois in di ca ri-
am uma das tri lhas mon ta das pelo gru po em sua es -
ca la da rumo ao po der. Ain da se gun do a his tó ria do
dos siê, este te ria sido mon ta do no Mi nis té rio da Sa ú-
de; mais pre ci sa men te na Agên cia Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria, onde fun ci o na ria um sis te ma de es -
pi o na gem... Eram sete os agen tes, in clu í dos um do
ex-SNI e da SAE (hoje Abin) e um ex-Che fe da Inte li-
gên cia da Po lí cia Fe de ral no Go ver no Fer nan do Hen -
ri que Car do so”. E dá os de ta lhes. Está aqui, na Car ta
Ca pi tal, há um ano.

A im pren sa, em qua se sua to ta li da de, pu bli ca
que o mes mo gru po está co nec ta do para es sas ações 
po lí ti cas na Po lí cia Fe de ral e no Mi nis té rio Pú bli co, ci -
tan do um De le ga do de Po lí cia que é Su pe rin ten den te
no Rio de Ja ne i ro e um Sub pro cu ra dor da Re pú bli ca.
É o que diz a Fo lha de S.Pa u lo, não eu.

Leio a re por ta gem:

De le ga do e Pro cu ra dor li ga dos a Ser ra
atu am em in ves ti ga ções.

O pre si den ciá vel tu ca no, Se na dor José 
Ser ra (SP), con se guiu re u nir sob as asas de 
ali a dos as duas prin ci pa is in ves ti ga ções em
cur so que po dem im plo dir a cam pa nha de
seus ad ver sá ri os. São eles o Sub pro cu ra dor
da Re pú bli ca José Ro ber to San to ro e o De -
le ga do de Po lí cia Fe de ral Mar ce lo Ita gi ba.

Con ti nuo len do:

Em vi a gem a Pal mas (To can tins), há
duas se ma nas, o Sub pro cu ra dor San to ro
co or de nou in for mal men te o pe di do de bus ca
e apre en são de do cu men tos no es cri tó rio
da pré-can di da ta pe fe lis ta e go ver na do ra do
Ma ra nhão, Ro se a na Sar ney. Tro cou idéi as
com o pro cu ra dor Má rio Lú cio Ave lar, que
foi o au tor do pe di do, e ori en tou a es tra té gia
a ser ado ta da.

José Ro ber to San to ro e Mar ce lo Ita gi-
ba fa zem par te da tro pa de cho que de Ser ra

no apa ra to po li ci al e de in ves ti ga ção. Os
dois já es ti ve ram jun tos an tes.

É a Fo lha de S.Pa u lo quem diz isso, Srs. Se -
na do res, não eu. Po de ria até pa re cer que era um pai 
fe ri do.

Con ti nua a Fo lha:

Ex-as ses sor es pe ci al de Ser ra no Mi-
nis té rio da Sa ú de, nos dois anos an te ri o res,
o De le ga do Ita gi ba ha via de mons tra do gran -
de de sen vol tu ra no exer cí cio de suas fun-
ções. No dia 9 de mar ço de 1999, por exem -
plo, re pre sen tou o en tão mi nis tro numa re u-
nião com a di re to ria da Abi far ma (Asso ci a-
ção Bra si le i ra da Indús tria Far ma cêu ti ca).

Foi pro por aos do nos e di ri gen tes de
la bo ra tó ri os bra si le i ros que in ves tis sem di-
nhe i ro numa en ti da de não-go ver na men tal a
ser cri a da para in ves ti gar e com ba ter a fal si-
fi ca ção de me di ca men tos. A pro pos ta foi
apro va da, se gun do ata da re u nião.

Na que le tem po, do no ti ciá rio da re vis ta Car ta
Ca pi tal, a Go ver na do ra do Ma ra nhão não era can di-
da ta. Os con cor ren tes eram Pe dro Ma lan, Tas so Je -
re is sa ti e Pa u lo Re na to. O pri me i ro ex plo diu pelo
veto po lí ti co; foi mu i to fá cil. Ela bo rou-se um dos siê
con tra o Mi nis tro Pa u lo Re na to, que, fe ri do – e como 
o foi –, pre ci sou sair da dis pu ta. Tas so Je re is sa ti
tam bém foi ob je to de ou tro dos siê, que cir cu la em
re da ções, com in for ma ções con tra ele, que se ria
usa do caso re sis tis se ou per sis tis se em ser can di da-
to. Dis se mi na ram-se o medo e o mé to do.

A se rem ver da des as apa rên ci as, mon tou-se
um gru po es ta tal para ações po lí ti cas. Na Fo lha de
S.Pa u lo, a jor na lis ta Mô ni ca Ber ga mo, sem con tes ta-
ção, pu bli ca:

Uma das pri me i ras ati tu des do Pro cu-
ra dor Má rio Lú cio Ave lar, do To can tins, ao
co lo car as mãos na do cu men ta ção apre en-
di da, foi dis pa rar te le fo ne mas para o Pro cu-
ra dor San to ro, con si de ra do o mais pró xi mo
do can di da to Ser ra.

E con clui Mô ni ca Ber ga mo:

Gen te, que rem di zer que isso é do
Ser ra? Então es cre ve: sou o pro cu ra dor do
Ser ra.

Essa man che te foi pu bli ca da, e nin guém a des -
men tiu. Ela tem isso de cla ra do. Cer ta men te, ne nhum
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jor na lis ta, de pos se de uma de cla ra ção tão gra ve, de i-
xa ria de ter dito ao in ter lo cu tor que suas de cla ra ções
es ta vam sen do da das a um jor nal com res pon sa bi li-
da de.

Na sa ú de, o Mi nis tro José Ser ra mul ti pli cou gas -
tos com a em pre sa do ex-Che fe de Te le co mu ni ca-
ções Ele trô ni cas do SNI e pro fes sor da Po lí cia Fe de-
ral. La men to essa vo ca ção, por que ja ma is pen sei que 
ela ti ves se. A Fen ce tem con tra tos hoje de R$1.870
mi lhão, 6 ve zes mais do que no ano pas sa do e mu i tas
ve zes ma i or que os con tra tos para pro te ger os te le fo-
nes de 33 mi nis tros do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Assim, o Mi nis té rio da Sa ú de – que, to dos sa be-
mos, tem a fi na li da de de cu i dar da sa ú de – de di ca-se
tam bém a pro ble mas de in te li gên cia e es pi o na gem.
“Estra nhas re la ções com o mun do dos ara pon gas” e
“Na sa ú de, Ser ra mul ti pli cou gas tos com em pre sa de
ex-agen te do SNI” são man che tes do Cor re io Bra zi li-
en se. A re vis ta Isto É des ta se ma na anun cia: “Gram -
pos, chan ta gem e ba i xa ri as”. Esse é o cli ma em que
foi trans for ma da a su ces são pre si den ci al no Bra sil.

São tan tas as co ne xões, as evi dên ci as e as pis -
tas que não há como es con der a li ga ção dos atos da
Go ver na do ra do Ma ra nhão à su ces são, que que rem
trans for mar nes se vale-tudo. Sou eu quem está afir -
man do isso? Não, Se nho res Se na do res. É uma una -
ni mi da de no País.

O Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho de cla ra: “É
es tra nho que a im pres são di gi tal do can di da to do
PSDB es te ja tão pre sen te na de nún cia e na ação.”

Dis se Ciro Go mes: “Se há uma acu sa ção, ela
deve ser pú bli ca. Sem pre que a po lí cia sai da de le ga-
cia para agir so bre um can di da to, é bom pôr as bar -
bas de mo lho.”

Lula: “Tudo pode ter acon te ci do, mas o caso de -
ve ria ter sido apu ra do an tes de Ro se a na se tor nar
can di da ta.”

Bri zo la: “Du vi do que o Pre si den te não sou bes-
se.”

Je re is sa ti: “Um ges to de bru ta li da de (...), inad -
mis sí vel.”

Jâ nio de Fre i tas: “O uso das en gre na gens do
po der está mais de sa bri do e in ten so do que ja ma is.
Se no co me ço é as sim, de po is não será me nos in con-
di zen te com os di re i tos e a le ga li da de que tan to têm
cus ta do a este país.” Jor na lis ta Jâ nio de Fre i tas, que
tem a res pon sa bi li da de de uma lon ga mi li tân cia em
de fe sa de di re i tos nes te País.

E José Ge no í no: “Qu a se nin guém mais du vi da – 
ad ver sá rio, leal – de que a go ver na do ra foi ví ti ma de

es pi o na gem e ma ni pu la ção po lí ti ca e ele i to ral no epi -
só dio da in va são da em pre sa Lu nus”.

Srªs e Srs. Se na do res, a Po lí cia Fe de ral é uma
ins ti tu i ção de ser vi ços pres ta dos ao País. Te nho gran -
de ad mi ra ção por ela e lá te nho bons e ve lhos ami gos.
É for ma da de ho mens de bem, cujo exem plo ma i or te -
mos aqui nes ta Casa: o nos so Se na dor Ro meu Tuma.
Ago ra mes mo, o Pre si den te da Fe de ra ção Na ci o nal
dos Po li ci a is Fe de ra is, Fran cis co Ga ris to, pe diu in ves-
ti ga ção ao Di re tor-Ge ral da Po lí cia e afir mou: “O po li-
ci al deve se pa u tar pela le gis la ção vi gen te, não pode
se de i xar le var por in te res ses po lí ti cos.” Está aqui.

Srªs e Srs. Se na do res, não te nho peso na cons -
ciên cia de não ter dito isso, por que le vei a ocor rên cia
des se cli ma ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, co mu ni can do-lhe o que ocor ria, por que Sua
Exce lên cia tem de ve res in de cli ná ve is e res pon sa bi li-
da des in trans fe rí ve is.

Seu ju ra men to fe i to pe ran te o Con gres so foi
este que está na Cons ti tu i ção: “…man ter, de fen der e
cum prir a Cons ti tu i ção, ob ser var as leis, pro mo ver o
bem ge ral do povo bra si le i ro, sus ten tar a união, a in te-
gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil.”

É um ju ra men to so le ne, mas quem já foi Pre si-
den te e fez esse ju ra men to sabe o peso que há den tro
da gen te quan do se es ten de a mão para jurá-lo.

Achei que de via ad ver ti-lo para evi tar que o apa -
ra to es ta tal fu gis se de con tro le. Meu ges to era de co -
la bo ra ção, era um ges to de quem con fi a va.

Ge tú lio Var gas não man dou ma tar o Ma jor Ru -
bem Vaz, na To ne le ros. Mas Afon so Ari nos, em fa mo-
so dis cur so, dis se do peso da res pon sa bi li da de pre si-
den ci al so bre o apa ra to do Esta do e seus áu li cos, que 
têm que fi car sob con tro le.

Fa lei ao Pre si den te de de nún ci as que me che -
ga ram. Agen tes da Abin ti nham-se des lo ca do para o
Ma ra nhão, Pi a uí e Pará, para de vas sar nos sas vi das,
de mi nha fa mí lia, de meus ami gos!

O Pre si den te li gou-me di zen do que ha via te le fo-
na do ao Ge ne ral Car do so e que ele iria me pro cu rar.
O Ge ne ral re al men te me te le fo nou e ago ra, dias
atrás, fez-me uma car ta.

Eu nun ca du vi dei do Ge ne ral Car do so. Mas o
nome da Abin foi usa do. Re por tei-lhe  eu ao Ge ne ral
Car do so , já pro cu ran do pro te ger o País des se jogo,
dan do-lhe co nhe ci men to des ses fa tos. Dis se-lhe que
agen tes que sem pre tra ba lha ram na área de in for ma-
ção do an ti go SNI, não des mo bi li za dos e não afas ta-
dos da ati vi da de, ha vi am sido con tra ta dos pelo De pu-
ta do Már cio For tes para uma de vas sa na vida da Go -
ver na do ra do Ma ra nhão, para acom pa nhar suas vi a-
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gens, fo to gra fá-la e gra var suas con ver sas. O Ge ne ral
Car do so me res pon deu, quan do lhe dis se des sa se -
gun da de nún cia: “Isso é pos sí vel acon te cer!”

Se eu não es ti ver fa lan do a ver da de, que ele pu bli-
que essa gra va ção. Cre io que a Se cre ta ria de Se gu ran-
ça Na ci o nal deve ter to dos os te le fo ne mas gra va dos,
até por se gu ran ça das pes so as que ali tra ba lham.

Mas não me li mi tei so men te a isso! Pedi ao Se -
na dor Lo bão que tam bém fi zes se che gar os fa tos ao
Pre si den te, por que eu que ria sen si bi li zá-lo. Eu não ti -
nha ne nhum mo ti vo para não ter apre ço ao Pre si den-
te e con fi an ça nele. Tam bém pedi ao Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, Pre si den te do Par ti do, que dis ses se
isso ao Pre si den te  e ele dis se.

E, no dia do acon te ci men to, eu, na su po si ção de 
uma re la ção leal com o Pre si den te, te le fo nei-lhe não
para pe dir al gu ma co i sa, mas para ape nas con fir mar
os meus te mo res pas sa dos.

 – Pre si den te, lem bra-se da nos sa con ver sa?
Não de i xe cons pur car o seu go ver no! Veja o que está
acon te cen do no Ma ra nhão!

Res pon deu-me ele: – Eu nada sa bia.
E eu não ha via lhe per gun ta do. Não lhe ha via

co bra do se sa bia ou não sa bia. Mas dis se-lhe:
 – Nem o Mi nis tro da Jus ti ça sa bia, Pre si den te?
Res pon deu-me: – Não, e, se ele sou bes se e não 

me avi sas se, eu o de mi ti ria hoje.
Peço tam bém que – caso se jam gra va dos os te -

le fo ne mas na Pre si dên cia , se não es tou fa lan do a
ver da de, que se pu bli que se o Pre si den te não me dis -
se que de mi ti ria hoje o Mi nis tro da Jus ti ça.

Mas, à no i te – ve jam como a gen te se de cep ci o-
na! –, ligo a te le vi são, e o Mi nis tro Aloy sio Nu nes ga -
ba va-se de ter au to ri za do a di li gên cia, de ter dado as
or dens!

Em se gui da, per ple xo e de cep ci o na do, li a de -
cla ra ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que: “Esta é
uma tem pes ta de em copo d’água.”

“Esta é uma tem pes ta de em copo d’água”. Foi
uma de cla ra ção in fe liz, por que não foi essa a re a ção
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que no caso Chi co Lo -
pes, quan do se fa lou em fa vo re ci men to pes so al no
caso Mar ka/Fon te Cin dam, fez-se uma di li gên cia em
sua casa e en con trou-se um bi lhe te com o de pó si to
de US$1,6 mi lhão no ex te ri or.

O que dis se o Pre si den te na que la épo ca?  o que 
eu es pe ra va que ele ti ves se dito na que le dia. Dis se da 
sua in dig na ção, afir man do o se guin te ao Jor nal do
Bra sil: “Não vejo ne nhu ma ra zão, nada que jus ti fi que
o que acon te ceu, nada re al men te. Qu e ro que a opi -
nião pú bli ca bra si le i ra re pu die a vol ta do ar bí trio no

Bra sil. Isto não tem sen ti do… Lu tei mu i to con tra o re -
gi me ar bi trá rio, fui ví ti ma dele. Acho que é pre ci so res -
pe i tar o es ta do de di re i to.”

Foi a re a ção do Pre si den te  le gí ti ma, cer ta e cor -
re ta na que le mo men to. E ago ra: “Tem pes ta de em
copo d’água!”

Na ope ra ção na casa do Sr. Fran cis co Lo pes,
além do re gis tro da con ta do equi va len te a R$3,8 mi -
lhões, tam bém foi en con tra do di nhe i ro. São pa la vras
mi nhas? Não. São pa la vras do jor nal O Esta do de S.
Pa u lo. “Ape sar de os po li ci a is te rem con ta do as no tas
– diz o con ce i tu a do jor nal , o di nhe i ro não foi re co lhi-
do.” Nem, mu i to me nos, fo to gra fa do.

Ago ra, vou re pe tir por que é uma con si de ra ção
que deve ser re pe ti da. O Pre si den te res pon de que o
que fi ze ram com a Go ver na do ra do Ma ra nhão é “tem -
pes ta de em copo d’água”!

Será o caso do Ma ra nhão a co i sa mais ur gen te
des te País, em ter mos de in qué ri tos? Onde está, por
exem plo, o in qué ri to do Mi nis té rio da Sa ú de so bre o
lo bis ta Paes dos San tos, so bre a sus pe i ta so bre o Sr.
Du ar te de que re ce beu quan ti as com pro va das em
sua con ta, para a li be ra ção de mar cas de re mé di os?
Ba i xou-se uma cor ti na de si lên cio so bre o as sun to, e
o in qué ri to está pa ra do.

Qu e ro tam bém di zer uma pa la vra so bre o Mi nis-
tro da Jus ti ça, elo das res pon sa bi li da des hi e rár qui cas
pre vis to na pró pria Cons ti tu i ção. Para que se veja o
es ti lo des sas co i sas, ve jam-se as pes so as. O atu al
mi nis tro é um ho mem de bi o gra fia for te. Tem de mons-
tra do co ra gem em sua vida. Já par ti ci pou de ope ra-
ções bem mais com ple xas do que in va dir um es cri tó-
rio de uma can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Não é so men te o pas sa do do Mi nis tro da Jus ti ça
que mos tra esse seu tem pe ra men to. O jor na lis ta Fer -
nan do Mo ra is con tou em Últi mo Se gun do, jor nal da
Inter net, epi só dio ocor ri do no ae ro por to de Cum bi ca
ao tem po em que o Sr. Aloy sio Nu nes era Vice-Go ver-
na dor de São Pa u lo. O jor na lis ta Pa u lo Fran cis fez
uma brin ca de i ra com ele, e ele res pon deu com pa la-
vras de ba i xís si mo ca lão, pro me ten do-lhe es pan cá-lo.
Não sou eu que digo, está aqui a com pro va ção.

Da mes ma for ma, acon te ceu uma co i sa que
tam bém não or gu lha o Bra sil, den tro do Pa lá cio da
Alvo ra da, na fren te do Pre si den te da Re pú bli ca. O Mi -
nis tro da Jus ti ça– está aqui na re vis ta IstoÉ – tam bém
ame a çou es pan car e ma tar o Go ver na dor do Ce a rá.

Não dá tran qüi li da de a nin guém que um ho mem
com esse tem pe ra men to seja o guar dião das li ber da-
des pú bli cas, das leis e da Cons ti tu i ção.
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Cito o Mi nis tro Re nan Ca lhe i ros, que, de po is da
ope ra ção Chi co Lo pes, ba i xou uma or dem pro i bin do
a po lí cia a fa zer di li gên ci as des se tipo que ti nham sido 
fe i tas no Rio de Ja ne i ro.

Per gun tam-me os se nho res: “E o se nhor, quan -
do Pre si den te da Re pú bli ca, como se con du zia nes -
ses epi só di os?” Cito exem plos. Em São Pa u lo, foi
aber to, quan do eu era Pre si den te, um in qué ri to na
Co si pa, Com pa nhia Si de rúr gi ca Pa u lis ta, em que se
pro cu rou en vol ver o en tão Se na dor Fer nan do Hen ri-
que Car do so e al guns ou tros po lí ti cos, por que te ri am
in di ca do di re to res da com pa nhia que ti nham fe i to co i-
sas in de vi das du ran te a ges tão que lá es ta vam in ves-
ti dos. Cha mei o en tão Di re tor da Po lí cia Fe de ral, hoje
Se na dor Ro meu Tuma – peço o seu tes te mu nho – e
dis se-lhe que não per mi tis se ja ma is que se po li ti zas-
se, em São Pa u lo, esse in qué ri to nem que se res pon-
sa bi li zas se al guém sem que o as sun to es ti ves se de-
vi da men te guar ne ci do de to das as pre ca u ções e sem
que fos sem as se gu ra dos to dos os di re i tos.

E lem brem que o en tão Se na dor Fer nan do Hen -
ri que Car do so era um dos que mais ata ca vam a mi -
nha pes soa na que le tem po.

Qu an do as su mi o man da to de Se na dor, em
1991, eu não ti nha es tre i tas re la ções com o Se na dor
Fer nan do Hen ri que, mas de po is pas sa mos a ter re la-
ções cor di a is e de po is es tre i tas re la ções nes te ple ná-
rio. Logo no iní cio des sas pri me i ras se ma nas des se
nos so re la ci o na men to, o hoje Pre si den te, Fer nan do
Hen ri que, meu co le ga Se na dor, pe diu-me aqui no
ple ná rio: “Pre si den te, peço-lhe uma de cla ra ção em
car ta so bre aque le as sun to da Co si pa”, por que o Go -
ver na dor Qu ér cia es ta va pro cu ran do le van tá-lo. Pe-
diu-me que eu dis ses se que nada ti nha de pen den te
em re la ção ao caso e nem em re la ção a ele. Então,
en vi ei-lhe uma car ta nos ter mos em que me pe diu.

É as sim que sou.
Há ou tro exem plo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -

na do res. Em 1997, para in ti mi dar o Sr. Luís Iná cio
Lula da Sil va, for jou-se con tra ele um in qué ri to. Sem -
pre fui ad ver sá rio do Lula. Com ele, nun ca man ti ve re -
la ções pes so a is, se não de res pe i to. Ape nas por mi -
nha cons ciên cia, com a mi nha res pon sa bi li da de, es -
cre vi, em 13 de ju nho de 1997, na Fo lha de S. Pa u lo,
ar ti go in ti tu la do “A Lula o que é de Lula:

O país tem que apren der a pre ser var os 
seus ho mens pú bli cos na qui lo que têm de
mais exem plar, que é sua vida. Não se tra ta
de dar car ta de imu ni da de a nin guém, mas
não se pode, só por que o Lula é um lí der de

es quer da, apro ve i tar-se de sua no to ri e da de
para, à cus ta dela, cri ar um es cân da lo.

Mi nha con du ta nes ses epi só di os não se en cer rou
com esse fato, Sr. Pre si den te. Qu an do o em pre sá rio
Abí lio Di niz foi se qües tra do – eu era Pre si den te em
1989 –, qui se ram en vol ver o PT como res pon sá vel por
aque la ação cri mi no sa, vis to que a po lí cia de São Pa u lo
sus ten ta va o ca rá ter po lí ti co do cri me e até se co lo ca-
ram sím bo los de cam pa nha. Cha mei o en tão Mi nis tro
da Jus ti ça, Sa u lo Ra mos, para que a Po lí cia Fe de ral,
por se rem es tran ge i ros os se qües tra do res e por que a
Inter pol ha via sido aci o na da – o Se na dor Ro meu Tuma
pode tes te mu nhar –, não en vol ves se o PT ape nas por
su po si ções. O Mi nis tro Sa u lo Ra mos cha mou Ro meu
Tuma e de ter mi nou que não se po li ti zas se o as sun to.
Está va mos há pou cos dias da ele i ção pre si den ci al, e
nin guém iria des vin cu lar esse fato de uma ação po lí ti ca.
Não per mi ti, nem o Mi nis tro Sa u lo Ra mos o fez, pois o
Esta do não pode, nun ca, agir por mo ti va ção po lí ti ca.

Sou as sim. Essa sem pre foi a mi nha ma ne i ra de
ser.

Não de ve mos nos es que cer quan tos mi lhões de 
pes so as fo ram le va das ao for no cre ma tó rio e às va las
da Si bé ria por in ves ti ga ções, in qué ri tos e pa pe lu chos.
Por um man da do, foi Olga Be ná rio le va da das mas -
mor ras do Esta do Novo para um cam po de con cen tra-
ção. Pro ces sos, in qué ri tos e con de na ções po lí ti cas
for ja das fo ram sem pre mé to dos de in ti mi da ção e li -
qui da ção de ad ver sá ri os – mé to dos ul tra pas sa dos na 
his tó ria da hu ma ni da de. O Bra sil não pode ter in qué ri-
tos se cre tos para pro vo car o medo, o ter ro ris mo mo -
ral, que con ti nu am exis tin do nas ame a ças que nos fa -
zem, nas no tí ci as que nos che gam, nas mon ta gens
que se pro ces sam. É este o es ta do de mo crá ti co que
que re mos no Bra sil?

Os po li ci a is que in va di ram a Fo lha de S.Pa u lo
em 1991 tam bém es ta vam mu ni dos de man da do ju di-
ci al, de do cu men tos, de au to ri za ções. Apre en de ram
do cu men tos co ti di a nos nor ma is e os apre sen ta ram
como cri mi no sos.

Não es tou aqui para de fen der a can di da tu ra de
mi nha fi lha. Por ela, não es ta ria na tri bu na, tão ve e-
men tes fo ram os ape los que me fez para não me me ter
nes se as sun to de po is dos gra ves pro ble mas de sa ú de
que en fren tei nes te e no ano pas sa do. Mas, mo vi do
pelo meu de ver, com sa cri fí cio, falo nes te ple ná rio. E
to dos que me co nhe cem sa bem que es tou de cer to
modo mal tra tan do a mi nha per so na li da de. Falo, en tão,
para que não se de i xe man char a ima gem do País.

Que se diga a qual quer ci da dão do que é acu sa-
do; que ti pi fi quem o seu cri me; que lhe as se gu rem o
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di re i to de de fe sa; que se con de ne quem ti ver cul pa,
mas que se não in vo quem nem fa çam si mu la cros
mas ca ra dos sob a capa de for ma li da des. Que se
diga: “os cri mes da Go ver na do ra do Ma ra nhão são
es ses, es ses e es ses”; “os cri mes do Sr. José Ser ra
são es ses, es ses e es ses”. Que se es pe ci fi quem os
cri mes de qual quer ci da dão, mas que não se usem
es ses mé to dos. Que se res pe i tem os di re i tos in di vi du-
a is e as ga ran ti as cons ti tu ci o na is e que não se use o
apa ra do do Esta do para ações que de ni gram re pu ta-
ções.

O Go ver no pe diu ao re la tor da ONU – cha ma do
ao País para ve ri fi car os ín di ces so bre o pro ces so de
ali men ta ção – que não fos se ao Ma ra nhão, de vi do
aos nos sos ín di ces. Ele che gou de po is de ocor ri dos
es ses fa tos e veio a con vi te do Go ver no bra si le i ro,
que re la ci o nou os Esta dos a se rem vi si ta dos. Na que-
le tem po, o re la tor da ONU iria ao Ma ra nhão, por que
era in te res se do Go ver no – já que ha via o con vi te –
mos trar os ín di ces do Esta do, ten do em vis ta a cam -
pa nha po lí ti ca que se ria fe i ta. Mas ago ra o Go ver no
pede que o re la tor não vá ao Ma ra nhão.

Sr. Pre si den te, o Ma ra nhão para mim não é só
ins pi ra ção. É vida, é sa u da de que não de i xa de doer
um só dia, por que é um amor de ma is. Rui Bar bo sa di -
zia o mes mo da Ba hia em seu pri me i ro e úl ti mo dis -
cur so nes ta Casa.

Ru ins são, in fe liz men te, os ín di ces do Bra sil.
Não é o Ma ra nhão o vi lão do Bra sil. O ín di ce de de si-
gual da de do Bra sil é ma i or que o do Ma ra nhão – no
Ma ra nhão, esse ín di ce é 0.575; no Bra sil, 0.595. Não
se ria o Ma ra nhão que fa ria o Bra sil fi car em si tu a ção
ruim du ran te a vi si ta do Sr. Zi e gler àque le Esta do.

Pou co sa be mos da Su a zi lân dia. Po dem os se -
nho res per gun tar: “Se na dor José Sar ney, que re la ção
tem isso com o seu dis cur so?” Su a zi lân dia é um pe -
que no país dor mi tó rio, per to da Áfri ca do Sul, onde
qua se toda a po pu la ção anda des cal ça. Da Ni ca rá-
gua sa be mos, por que se tra ta de um país pró xi mo. O
que têm a Su a zi lân dia, a Áfri ca do Sul e a Ni ca rá gua
em co mum com o Bra sil? Se gun do o re la tó rio do
Pnud, os qua tro úl ti mos pa í ses com ma i o res ín di ces
de de si gual da de so ci al no mun do são Su a zi lân dia,
Ni ca rá gua, Áfri ca do Sul e Bra sil. Então, não é o Ma -
ra nhão que en ver go nha os ín di ces bra si le i ros.

Mais do que nun ca o Bra sil pre ci sa fi car aci ma
de qual quer sus pe i ta, em to dos os es ca lões, so bre tu-
do dos ór gãos en car re ga dos de ze lar pela Cons ti tu i-
ção e pe los di re i tos da ci da da nia.

O País quer paz, nós to dos que re mos paz. Não
so men te aque la paz da au sên cia de guer ra, mas essa 

paz do Esta do de Di re i to, que faz com que cada um
de nós pos sa vi ver em paz, aqui lo que Chur chill de fi-
nia de uma ma ne i ra tão sim ples: o que é uma de mo-
cra cia? É quan do, às 6 ho ras, a cam pa i nha da sua
casa toca, e você ja ma is pen sa que é a po lí cia, sabe
sem pre que é o pa de i ro. É isso que é a de mo cra cia.

Pre ci sa mos de paz. To dos sa bem do meu tem -
pe ra men to. Nun ca per se gui nin guém, não pesa em
mi nha cons ciên cia ter pas sa do por cima de nin guém.
To dos me co nhe cem e co nhe cem mi nha con du ta. Já
fui jul ga do pelo povo bra si le i ro. Já es tou ve lho e, como 
dis se, não es tou mais para agüen tar cer tas per ple xi-
da des.

Te nho cer te za da gran de con tri bu i ção que dei à
con so li da ção da de mo cra cia no Bra sil. Como Pre si-
den te e como ex-Pre si den te, nun ca fiz ou tra co i sa se -
não pro cu rar aju dar o go ver no, e, nes se sen ti do, o
País é tes te mu nha do meu com por ta men to; nun ca
pro cu rei es ta be le cer um de ba te, uma di ver gên cia em
re la ção ao Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so. Um ex-Pre si den te da Re pú bli ca ti nha
que se con du zir des sa ma ne i ra.

So fre a Go ver na do ra do Ma ra nhão uma per se-
gui ção po lí ti ca, pelo fato de ser can di da ta. Ela não pe -
diu para ser can di da ta. Não era can di da ta, saiu can di-
da ta por que co lo ca ram o seu nome na pes qui sa, e o
povo bra si le i ro le van tou-a nas pes qui sas. Ela está pa -
gan do por essa de ci são do povo bra si le i ro. Não foi
ela, co i ta di nha. Ela não teve essa am bi ção.

Va mos mar char para as ele i ções sem es ses
mé to dos, para res guar dar a ima gem na ci o nal, por-
que, se isso não ocor rer, so men te me res ta – e eu se -
rei um da que les a na tu ral men te fazê-lo –, na de fe sa
do pro ces so de mo crá ti co, ba ter às por tas da ONU, da 
OEA, do InterA cti on Coun cil, do qual faço par te, e
onde for ne ces sá rio, pe din do ob ser va do res para as
ele i ções bra si le i ras, a fim de as se gu rar a vi gi lân cia in -
ter na ci o nal da nos sa su ces são, so bre como o pro ces-
so de cor re, as pres sões, a le gis la ção e os mé to dos.
(Pal mas.)

Dói, den tro de cada um de nós, ter de pen sar
nes sas co i sas de re gres são do Bra sil. Estão acon te-
cen do co i sas que nos pre o cu pam. A de ci são do TSE
so bre co li ga ções cria um com pli ca dor novo, às vés -
pe ras da ele i ção, mu dan do as re gras do jogo, o que
con fun de. Le van tam-se sus pe i tas in jus tas que ja ma is
de ve ri am en vol ver a Jus ti ça Ele i to ral.

O Jor nal de De ba tes traz esta ma té ria: “Urnas
ele trô ni cas: 2002 e a fra u de anun ci a da” O Mi nis tro
Nel son Jo bim, se gun do o Cor re io Bra zi li en se, diz
que “há fal ta de con fi an ça por par te de al guns par ti-
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dos, e essa des con fi an ça pode com pro me ter a ele i-
ção”. Acon te ce tam bém que a Abin é a úni ca de ten to-
ra da cha ve crip to grá fi ca das ur nas e do sis te ma ele i-
to ral. E a Abin deve es tar aci ma de qual quer sus pe i ta.

Enfim, há com pli ca do res que se in ter li gam.
Uma ele i ção não é fra u da da so men te nas ur nas.

O pro ces so pode co me çar fra u da do. Nos ca su ís mos,
na sus pe i ta so bre esse tipo de se gu ran ça ele trô ni ca,
na in ter ven ção do apa ra to do Esta do.

Como ocor reu em Wa ter ga te, as co i sas de i xa-
ram pe ga das. Os que fa zem es tas co i sas pen sam que 
po dem, que elas de sa pa re cem. Mas te nho cer te za de 
que, al gum dia, um jor na lis ta bra si le i ro vai des co brir
essa tra ma e fa zer um best-sel ler, como o pu bli ca do
nos Esta dos Uni dos e que con sa grou os re pór te res
do He rald Tri bu ne. E aí os res pon sá ve is não te rão
como re cor rer a ne ga ças. Não é pos sí vel que este
pro ces so, este mé to do, esta tra ma fi que ocul ta e seja
ape nas uma “tem pes ta de em copo d’água”. 

Será as sim que se pen sa ser o fu tu ro go ver no?
O jor na lis ta Elio Gas pa ri ad ver tiu o País so bre o

“pe ri go da me xi ca ni za ção”.
E Otá vio Fri as Fi lho, com a au to ri da de da que le

edi to ri al de fen den do a de mo cra cia na pri me i ra pá gi na
na Fo lha de S.Pa u lo, es cre veu:

O am bi en te po lí ti co está tur va do de in -
dí ci os de que a ope ra ção de ter mi na da pela
jus ti ça con tra a pré-can di da ta foi ape nas a
co ber tu ra le gal para ma no bra mais ocul ta e
sus pe i ta. A go ver na do ra foi alvo de uma
rede de es pi o na gem par ti cu lar, de nun ci a da
de an te mão, e que re sul tou num dos siê des -
ti na do a pre ju di cá-la.

Mas es ta mos di an te de algo pre o cu-
pan te. Tra ta-se do mais im pres si o nan te rolo
com pres sor já mon ta do na po lí ti ca re cen te.
Di nhe i ro, re cur sos po lí ti cos, mí dia, pres-
sões, ame a ças, tudo é usa do para fa vo re cer
o can di da to ofi ci al. De ta lhe im por tan te: está
sen do or ga ni za da uma es tru tu ra pa ra le la ao
go ver no e a seu par ti do, algo sem pre ce-
den tes.

Faço ques tão de mos trar a fon te de tudo o que 
eu digo aqui. 

Já ou tro dia, o Se cre tá rio do Te sou ro dos Esta -
dos Uni dos, o Sr. O’Neil, dis se, para nos sa la men ta-
ção, que os ver go nho sos ju ros al tos do Bra sil eram
de vi dos à cor rup ção.

Aque les que pra ti ca ram esta ope ra ção es tão
pen san do que sua ação foi bri lhan te, bri lhan tís si ma e

que irão dela go zar pelo res to da vida. Mas po dem
des co brir que es tão er ra dos se pen sa rem no mal que
fi ze ram ao Bra sil e ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que.

Esses mé to dos não po dem pros pe rar. O Pre si-
den te é o res pon sá vel pe ran te o País, a Cons ti tu i ção
e a His tó ria.

Se a Go ver na do ra do Ma ra nhão não fos se can -
di da ta – al guém tem dú vi da ou al gum idi o ta nes te
País pen sa ria di fe ren te? –, nada dis so exis ti ria. Se ela 
ace i tas se ser vice e não dis ses se que as mu lhe res
po de ri am ser ver sa, isto é pre si den te, cer ta men te não 
es ta ria amar gan do a ma ni pu la ção de ima gem cuja
ori gem está no apa ra to es ta tal, fon te das ver sões por
onde va zam to dos os do cu men tos, in tri gas e acu sa-
ções.

No mo men to em que a in de pen dên cia ju di ciá ria
é agre ga da à in fluên cia do Exe cu ti vo, fi que sa ben do o 
Par la men to – falo isto olhan do para Rui Bar bo sa –, o
Par la men to não exis ti rá mais, por que a li ber da de não
mais exis te, por que não exis te equi lí brio de po de res.
Nas ce aí o ar bí trio. No prin cí pio, es sas co i sas de que
es ta mos fa lan do nos pa re cem me no res, olha mos um
pou co as sim acre di tan do que não são tão gra ves. Tal-
vez es te ja mos ven do fan tas mas ao meio-dia. Mas,
de po is, es sas co i sas vão cres cen do e, quan do nos
da mos con ta do que acon te ce, já es ta mos per di dos.

Sr. Pre si den te, tam bém está fe ri da a ima gem do
Bra sil no ex te ri or. The Eco no mist, a bí blia fi nan ce i ra
do Pri me i ro Mun do, re la ta o que acon te ceu no Ma ra-
nhão. E aí há uma fra se, uma pe que na fra se, que é
ter rí vel para a nos sa ima gem in ter na ci o nal: She may
be right; em por tu guês, “Ela pode es tar cer ta”. Cita
que a Go ver na do ra do Ma ra nhão diz que isso foi uma
ope ra ção ar ma da pelo Go ver no, pela po lí cia e pelo
can di da to José Ser ra. E a re vis ta The Eco no mist diz:
She may be right: ela pode es tar cer ta.

Então, já é fora do Bra sil que a nos sa ima gem
está man cha da com ope ra ção des se tipo. Como eu
dis se, es sas co i sas co me çam as sim.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Se na dor
Jef fer son Pé res, eu pe di ria, por que não con ce di aos
de ma is co le gas, que não me apar te as se. Se ria mu i to
hon ro so, re al men te, mas peço a V. Exª que use um
pou co do Re gi men to, nas ex pli ca ções pes so a is que
pos sa fa zer, por que sei que o apar te de V. Exª hon ra-
ria mu i to o meu dis cur so.

Qu e ro ter mi nar lem bran do o Pas tor Ni e mol ler,
um dos lí de res da re sis tên cia pro tes tan te con tra o na -
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zis mo. Este tex to, mu i tas ve zes, é atri bu í do a Ber tolt
Brecht, que tam bém não ne gou que fos se dele. Diz:

Qu an do vi e ram bus car os co mu nis tas,
eu não dis se nada;
eu não era co mu nis ta.
Qu an do vi e ram bus car os ju de us,
eu não dis se nada;
eu não era ju deu.
Qu an do vi e ram bus car os ca tó li cos,
eu não dis se nada;
eu não era ca tó li co.
Então vi e ram me pren der,
e não ha via mais nin guém para pro tes-

tar.

Peço que me di tem, se nho res po lí ti cos, a im-
pren sa e povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Da rei a

pa la vra a V. Exª opor tu na men te.
A Mesa não pode, de ne nhu ma ma ne i ra, dis cu tir

com os Srs. Se na do res. É ve da do pelo Re gi men to, e
eu o cum pri rei. Mas devo pres tar, à Casa, es cla re ci-
men tos ne ces sá ri os so bre afir ma ções que, a nos so
ver, não cor res pon dem à ver da de dos fa tos.

Em pri me i ro lu gar, em ne nhum mo men to, a
Mesa man dou ar qui var qual quer pro vi dên cia que te -
nha sido to ma da por esta Casa.

Em se gun do lu gar, de acor do com o que a Mesa 
tem ve ri fi ca do, nas duas úl ti mas sex tas-fe i ras, dias 11 
e 25 de abril, não hou ve ses são por fal ta do quo rum
de qua tro Se na do res ne ces sá rio para aber tu ra das
ses sões, o que re al men te não con tri bui para a boa
ima gem do Se na do. Para que isso não se re pe tis se,
mor men te de po is de um fe ri a do, ou vin do al gu mas Li -
de ran ças, a Mesa de ci diu não re a li zar ses são na sex -
ta-fe i ra pas sa da, mu i to an tes de sa ber se o Se na dor
se ria jul ga do pelo Con se lho de Éti ca na ter ça-fe i ra,
dia 29 de abril.

Esta Pre si dên cia, com a ce le ri da de que está im -
pri min do hoje aos tra ba lhos, para que este as sun to
seja re sol vi do de uma vez por to das e não pese nas
nos sas agen das pre ju di can do os tra ba lhos do Se na-
do, ime di a ta men te con vo cou os mem bros ti tu la res da
Mesa, e to dos com pa re ce ram. Se hou ves se a au sên-
cia de um só mem bro, não te ría mos re a li za do a re u-
nião da Mesa; e os que es ta vam pre sen tes sa bem o
cu i da do que tive na que la opor tu ni da de: se hou ves se

res tri ção de qual quer Se na dor em vo tar a ma té ria na -
que le mo men to, não a te ría mos exa mi na do na que le
dia.

Em se gun do lu gar, man te nho tudo o que dis se
no meu dis cur so nes ta Casa. E fi ca ria mu i to sa tis fe i to,
e com os meus ob je ti vos con sa gra dos, se ti ves se le -
va do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral os res pon sá ve is
pe los fa tos que se ve ri fi ca ram no Ma ra nhão. Mas lá
não foi aber to ne nhum in qué ri to, não se le vou nin-
guém ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

O que es ta mos apre ci an do é uma de ci são da
Mesa, que, devo di zer, está am pa ra da na Cons ti tu i-
ção, que as sim dis põe:

“Art. 102. Com pe te ao Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, pre ci pu a men te, a guar da da
Cons ti tu i ção, ca ben do-lhe:

I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
(...)
b) nas in fra ções pe na is co muns, o

Pre si den te da Re pú bli ca, o Vice-Pre si den te,
os mem bros do Con gres so Na ci o nal, seus
pró pri os Mi nis tros e o Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca;”

O Sr. Re la tor da ma té ria, Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, cu i da do so, em um pa re cer mu i to
bem es cri to, não alu diu à exis tên cia de cri me, jus ta-
men te por que, ju ris ta como é, sa bia que, se o fi zes-
se, te ria que man dar ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
para apu rar o cri me que ali ha via.

A Mesa, de ofí cio, mes mo sem co men tar, re me-
teu ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral uma no ti tia cri mi-
nis, que, ao con trá rio do que pode pa re cer, cons ti tui
uma pro vi dên cia le gí ti ma de quem tem co nhe ci men to
de uma in fra ção co me ti da por qual quer um dos mem -
bros des ta Casa.

Eu não ino vei nada, Se na dor Pe dro Si mon, ao
con trá rio, quan do fui Pre si den te des ta Casa pela pri -
me i ra vez, na pri me i ra re u nião da Mesa, foi apre sen-
ta da uma re pre sen ta ção con tra o en tão Se na dor
Ernan des Amo rim, subs cri ta pelo PSDB. Da mes ma
ma ne i ra, man dei ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral uma
no ti tia cri mi nis, por que esse é o de ver, como sa bem
V. Exªs.

Não con cor do com V. Exª quan do diz, em nome
da Casa, que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de i xa mu i to
a de se jar. Se jul gás se mos as sim o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, o guar dião da Cons ti tu i ção e das leis, en tão,
sim, es ta ria tudo per di do nes te País. Se as sim fos se,
Rui Bar bo sa, que be i jou a mão de um Mi nis tro do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral quan do lá com pa re ceu, não
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de via ter seu bus to aqui nes te ple ná rio, por que ele
sem pre dis se que aque la Cor te é a guar diã das leis,
que as se gu ra a to dos nós o di re i to e o de ver de cum -
prir o que de ter mi na a Cons ti tu i ção fe i ta pelo povo.
Aqui, nes ta Casa, não po de mos ja ma is di zer que o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de i xa a de se jar. Se um Se -
na dor da Re pú bli ca é co lo ca do sob as bar ras des se
Tri bu nal, es ta mos cum prin do o nos so de ver, por que o
es ta mos sub me ten do à lei; lá S. Exª será in qui ri do,
pro ces sa do, exer ce rá seu am plo di re i to de de fe sa e
será jul ga do. Se, en tão, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral o
jul gar e o con de nar por esse cri me, aí, sim, de cla ra re-
mos, em nome da Mesa, a per da do seu man da to. É o
que diz a Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim, cum pri mos o de ver da Mesa ao fa zer o
que fi ze mos. Alguns po dem dis cor dar, tal vez qui ses-
sem ou tros ca mi nhos. Res pe i to os Srs. Se na do res.
Peço, con tu do, que não se le van tem fa tos con tra nin -
guém nes ta Casa. Di zer que a Mesa não fez ses são
na sex ta-fe i ra, dia 2 do cor ren te, pre me di ta da men te,
Se na dor Pe dro Si mon, des qua li fi ca o pro nun ci a men-
to de V. Exª, que tem sido sem pre, nes ta Casa, um ho -
mem res pe i tá vel. Entre tan to, V. Exª não po dia fa zer
uma afir ma ção des sa na tu re za. Se a Mesa não fez
ses são, as sim agiu em res pe i to à Casa, pois, em
duas sex tas-fe i ras an te ri o res, não hou ve o com pa re-
ci men to de qua tro Se na do res para que abrís se mos a
ses são. Foi esse o mo ti vo que nos le vou a não fa zer a
ses são na úl ti ma sex ta-fe i ra.

No mais, não te nho ne nhum re pa ro a fa zer a V.
Exª. V. Exª tem todo o di re i to de cri ti car, jul gar e con -
du zir o seu dis cur so da ma ne i ra que qui ser, mas pen -
so que a Mesa se sen ti ria des res pe i ta da no exer cí cio
de sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal, se lhe fos se atri -
bu í do esse pro ce di men to a que V. Exª se re fe riu. Não
jul gue as sim seus com pa nhe i ros, nem jul gue as sim o
Pre si den te da Casa!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – V. Exª fez um imen so pro nun-
ci a men to re fe rin do-se a mim. Eu gos ta ria de sa ber se
te nho a chan ce, ain da que não que i ra dis cu tir com a
Mesa – nem pos so – de ex por al gu ma idéia com re la-
ção à du re za do dis cur so de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não fiz,
Se na dor Pe dro Si mon. Não vou dis cu tir com V. Exª
nem es ta va dis cu tin do, ape nas tive a opor tu ni da de de 
es cla re cer. V. Exª dis se que não tí nha mos con vo ca do

a ses são de sex ta-fe i ra pre me di ta da men te, quan do
isso já ha via ocor ri do nas duas sex tas-fe i ras an te ri o-
res!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
está ex pon do de novo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não, es -
tou re lem bran do a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu que ro
ape nas o di re i to de fa lar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De po is
que os ora do res usa rem da tri bu na, na tu ral men te
con ce de rei a pa la vra a V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Eu pe di ria ao no bre
Pre si den te que fi zes se va ler o tem po de ter mi na do
para cada Se na dor. Te nho de pe gar um avião logo
mais e eu que ria vo tar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT– AC. 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, Srs. Lí de res par ti-
dá ri os, ape sar de mi nha pe que na ex pe riên cia par la-
men tar, par ti ci po de uma ins tân cia des sa na tu re za
nes ta Casa. Além do que foi dito an te ri or men te pela
Se na do ra He lo í sa He le na e pelo Lí der Se na dor Tião
Vi a na, pre ci so dar al guns tes te mu nhos que con si de ro
mu i to im por tan tes para o mo men to que es ta mos vi -
ven do. O pri me i ro de les re fe re-se ao que foi dis cu ti do
pela Ban ca da do meu Par ti do e pelo Blo co de sus ten-
ta ção ao Go ver no e à ori en ta ção dada pelo Lí der do
Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, ao Se na dor
Tião Vi a na. Em ne nhum mo men to, dis cu ti mos qual -
quer po si ção no sen ti do de trans for mar o de ba te do
Con se lho de Éti ca em nos so gran de mote de tra ba lho
aqui. Em ne nhum mo men to se tra tou dis so como se
fos se o gran de mote da atu a ção par la men tar de qual -
quer um de nós. Sou tes te mu nha de que à Se na do ra
He lo í sa He le na, a mim e ao Se na dor Flá vio Arns foi
su ge ri do acom pa nhar a ori en ta ção da Ban ca da e,
prin ci pal men te, sub si di ar o re la tor des sa ma té ria,
para que a con clu são do re la tó rio ocor res se da me -
lhor for ma pos sí vel.

Em ne nhum mo men to, a nos sa Ban ca da fez
qual quer co i sa para que to más se mos de ci são que
não fos se a par tir de nos sas cons ciên ci as. O que se
de ba te aqui, já anun ci a do pelo Se na dor Tião Vi a na, é
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que a de ci são to ma da pela Mesa está de acor do com
as nor mas re gi men ta is des ta Casa. No en tan to, após
a de ci são da Mesa, pre o cu pa-nos o res pal do que
esta Casa terá da so ci e da de bra si le i ra. Essa si tu a ção
po de rá cri ar um pre ce den te e de ci sões to ma das em
ou tras ins tân ci as, a exem plo de qual quer uma das
Co mis sões, so bre te mas po lê mi cos po de rão en fren-
tar o mes mo tipo de pro ble ma. Esta mos dis cu tin do
um pre ce den te que po de rá ser uti li za do em ou tros
mo men tos nes ta Casa.

Srªs e Srs. Se na do res, per ce be mos que o re sul-
ta do da pró xi ma vo ta ção já fi cou es tam pa do na vo ta-
ção do re que ri men to da Li de ran ça do PFL, ou seja, a
dis cus são es ta rá en cer ra da. Ela po de rá en cer rar-se
nes ta Casa, mas, pos te ri or men te, cada um de nós
de ve rá dar uma res pos ta à so ci e da de. Por tan to, fa ze-
mos um ape lo a to dos os Par la men ta res para que vo -
tem fa vo ra vel men te ao Re la tó rio do Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, a quem gos ta ria, nes te mo men to, de 
pres tar uma ho me na gem.

Co nhe ço S. Exª por ou tros tra ba lhos como ser -
vi dor pú bli co. Ape sar de ser um Par la men tar ini ci an te
na Casa, mos trou-nos sua gran de sa piên cia, seu
equi lí brio emo ci o nal e sua ca pa ci da de de tra ba lho,
as sim como sua cons ciên cia e seu ra ci o cí nio, ao
apre sen tar um re la tó rio isen to de qual quer par ti ci pa-
ção ou in ter ven ção ex ter nas. Nes te ins tan te, fico tris -
te ao sa ber que o re la tó rio po de rá ter o mes mo des ti-
no já ex pos to na vo ta ção an te ri or.

Era esse o ape lo que eu que ria fa zer a V. Exª, à
Mesa e aos de ma is co le gas, Se na do ras e Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei mu i to
bre ve. É des ne ces sá rio um dis cur so mais pro lon ga do.
To dos nós te mos per fe i ta cons ciên cia do sig ni fi ca do
des se voto que cada um vai dar, pois co nhe ce mos a
di fi cul da de de um voto que en vol ve di re ta ou in di re ta-
men te o jul ga men to de um co le ga. To dos nós te mos
ple na cons ciên cia dis so. Já per ten ci ao Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar e fui obri ga do a dar vo tos
e pa re ce res que me ca u sa ram essa enor me di fi cul da-
de, ra zão pela qual, de po is de cum pri dos os qua tro
anos de mi nha mis são, pedi que não fi gu ras se mais
ali, que o Par ti do me afas tas se da que le Con se lho.
Co nhe ço, por tan to, esse tra ba lho e sei com que di fi-
cul da de os mem bros do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar to ma ram essa de ci são que en ca mi nha-
ram à Mesa na se ma na pas sa da. Foi uma de ci são di -
fí cil, de mo ra da, pen sa da, me di ta da, dis cu ti da, ela bo-

ra da, tra ba lha da com base em um re la tó rio mu i to
bem-fe i to, com a ma i or se ri e da de, pelo Se na dor Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or. Ao fim dos de ba tes, o Con se-
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar pe diu a aber tu ra
do pro ces so. To da via, a aber tu ra do pro ces so não é
jul ga men to de fi ni ti vo.

A Mesa, a meu ju í zo, Sr. Pre si den te – que me
des cul pe V. Ex.ª e os de ma is mem bros da Mesa –,
des con si de rou todo o tra ba lho e a de ci são di fí cil do
Con se lho de Éti ca ao des res pe i tar e to mar um ca mi-
nho que não era aque le pro pos to pelo Con se lho.

A meu ju í zo, Sr. Pre si den te, a Mesa de ve ria
sem pre res pe i tar a pro po si ção do Con se lho de Éti ca
por que é aque le Co le gi a do que tra ba lhou o as sun to
com cu i da do, com de mo ra, com es tu do, com me di ta-
ção. Assim, a pro po si ção, a de ci são do Con se lho de
Éti ca deve ser res pe i ta da pela Mesa. 

A Mesa des res pe i tou e, a meu ju í zo, com essa
ati tu de des mo ra li zou ir re me di a vel men te o Con se lho
de Éti ca.

É isso que es ta mos vo tan do aqui: ou man ter a
res pe i ta bi li da de do Con se lho de Éti ca ou de ci dir pela
sua ir re me diá vel des mo ra li za ção – e di zer fran ca-
men te – se a de ci são da Mesa for man ti da, eu vou
ple i te ar jun to à ban ca da do PT e dos par ti dos co li ga-
dos que nos re ti re mos to dos en quan to par ti dos do
Con se lho de Éti ca, por que não ha ve rá mais con fi an-
ça, de nos sa par te, em um tra ba lho que é mu i to di fí cil
– di ria que é o tra ba lho mais di fí cil des ta Casa – e que, 
a meu ju í zo, foi des mo ra li za do pela de ci são da Mesa.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-

nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, faço uso da pa la vra
como mem bro da Mesa.

Pre li mi nar men te, gos ta ria de hi po te car so li da ri e-
da de a V. Exª pelo com por ta men to éti co, res pe i to so,
nun ca de so be de cen do, em mo men to al gum, ao que de -
ter mi na o Re gi men to des ta Casa e mes mo a pró pria
Cons ti tu i ção, da qual V. Exª tem sido um guar dião sé rio
e cor re to, so bre a pos tu ra que a Mesa tem to ma do.

Não de i xa ria de elo gi ar o Se na dor Tião Vi a na,
que foi mu i to cla ro em sua ex po si ção de que ja ma is
agi ria con tra o Re gi men to. Res pe i tou a de ci são da
Mesa e se co lo cou con tra a mes ma no re que ri men to
do seu re cur so, o que é pró prio.E po de ria até a Mesa, 
se qui ses se o Pre si den te, in de fe rir de ple no o re cur-
so, e não sub me ter ao Ple ná rio ca be ria ou tro re cur so.
Mas não. Ime di a ta men te dis se, em bom-tom e para
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quem qui ses se ou vir, no dia da de ci são da Mesa, que
qual quer re cur so, mes mo in di vi du al, tra ria a ple ná rio
para de ci são.

Se na dor Sa tur ni no, a Mesa não des mo ra li zou nin -
guém. Pelo con trá rio, agiu de acor do com o que de ter-
mi na o Re gi men to. A Co mis são Di re to ra é uma co mis-
são per ma nen te da Casa e tem po de res para pu nir
qual quer mem bro da Casa quan do a isso é le va da.

Tem V. Exª uma re pre sen ta ção – des cul pe-me
fa lar –, e acre di to que terá que ser apre ci a da ou ana li-
sa da com a mes ma dig ni da de que hoje ve mos no ple -
ná rio des ta Casa. Qu an to à de ci são do Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar, se para lá for e para cá
vier a re pre sen ta ção con tra V. Exª, a quem res pe i to,
não ace i to a re pre sen ta ção. Não ace i to. É um prin cí-
pio que já de cla rei e a pró pria Mesa ou viu. Mas V. Exª
sa i ba que cons ciên cia, dig ni da de e res pe i to, cada um
de nós, os mem bros da Mesa, sem pre ti ve mos para
com o Ple ná rio. Não pos so ace i tar a for ma agres si va
com que ten tam des mo ra li zar os mem bros da Mesa,
ele i tos pela ma i o ria da Casa. Sabe V. Exª e nun ca per-
mi tiu que hou ves se um des li ze fren te ao Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral. To dos nós es ta mos agin -
do com cons ciên cia, com li ber da de, com in di vi du a li-
da de.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Se na dor, por fa vor.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
Se na dor.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Vou me atre ver, Se na dor Ro meu Tuma, a in ter rom-
per... Na dis cus são, não é pos sí vel?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Não, nes te mo men to, S. Exª
está en ca mi nhan do a vo ta ção.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Gos ta ria
ape nas de de i xar cla ro, Sr. Pre si den te, que não ace i-
to, como mem bro da Mesa, ape sar de V. Exª já ha ver
co lo ca do a his tó ria em seus de vi dos lu ga res.

To dos têm co nhe ci men to de que a Cor re ge do ria
ten tou apu rar os fa tos jun to à Po lí cia Fe de ral. Ime di a-
ta men te, o Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar no me ou uma co mis são es pe ci al para
pro ce der às apu ra ções. Hou ve um in ci den te ju rí di co
re sol vi do pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que de ter-
mi nou que os mem bros da Co mis são Espe ci al do
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar ti ves sem
aces so a to dos os atos do in qué ri to po li ci al pe ran te o
Mi nis té rio Pú bli co e a au to ri da de po li ci al. Re pen ti na-
men te, essa co mis são foi in ter rom pi da, com a de sig-
na ção do nos so Se na dor Ge ral do Mes qui ta, que, te -

nho cer te za, agiu den tro da sua cons ciên cia, da sua
dig ni da de e dos seus prin cí pi os, fa zen do o seu re la tó-
rio. Na dis cus são na Co mis são de Éti ca, hou ve em pa-
te. O Se na dor Ge ral do Mes qui ta con ven ceu sete, e
sete fo ram con trá ri os ao seu re la tó rio. Então, a de ci-
são in ter na foi de sete a sete; con tan do com o voto de
S. Exª, deu oito a sete. A Mesa, que de ci diu por cin co
a dois; agiu den tro dos cri té ri os rí gi dos que o Re gi-
men to im põe, e a dig ni da de de cada um tem que ser
res pe i ta da. Por tan to, cada um vo ta rá com a sua cons -
ciên cia, com a sua dig ni da de e com o res pe i to. Não
po de mos cri ar um fos so en tre nós, de des res pe i to,
em ra zão de uma de ci são des ta en ver ga du ra.

Era o que ti nha di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-

den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges, pela or dem.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela or-

dem.) – Sr. Pre si den te, eu vejo que al guns Se na do res
es tão ini ci an do a vo ta ção, por que pre ci sam se au sen-
tar. Eu gos ta ria que V. Exª es cla re ces se ao Ple ná rio
como é o voto com re la ção à ma nu ten ção da de ci são
da Mesa ou con tra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Quem vo -
tar “sim” apro va a de ci são da Mesa, e os que vo ta ram
di fe ren te, se qui se rem, po de rão re ti fi car o seu voto.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, pela or dem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, para fi car cla ro, os que vo tam
“sim” vo tam con tra o re cur so?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se vo tam
“sim”, apro vam a de ci são da Mesa.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Vo tam
con tra o re cur so.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ro que -
ro co lo car uma ques tão de mé ri to im por tan te. O Con -
se lho de Éti ca, for ma do pro por ci o nal men te, com res -
pe i to às re pre sen ta ções par la men ta res dos par ti dos
que com põem esta Casa, vo tou uma ques tão para
que fos se aber to um pro ces so. O Con se lho de Éti ca é
de mo cra ti ca men te ele i to, vo ta do e in di ca do por to dos
os Lí de res par ti dá ri os. To dos es tão re pre sen ta dos no
Con se lho de Éti ca. Por tan to, com todo res pe i to à
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Mesa, que ele gi, mi nha pre o cu pa ção é que a Mesa
abra um pre ce den te, des fa zen do todo um tra ba lho
onde mem bros des ta Casa es ta vam re pre sen ta dos
nes te Con se lho de Éti ca.

Pri me i ro, que ria de i xar cla ra mi nha po si ção em re -
la ção a isso. Sou su plen te no Con se lho de Éti ca, e Deus 
me deu a opor tu ni da de de vo tar, pela au sên cia, por vi a-
gem em mis são par la men tar, do Se na dor Sibá Ma cha-
do. Qu e ro di zer que a de ci são do Con se lho de Éti ca não 
foi ques ti o na da por ne nhum par ti do, por ne nhum Par la-
men tar des ta Casa. Nin guém se ar vo rou a ques ti o nar.
Por tan to, é le gí ti ma, ab so lu ta men te le gí ti ma, a de ci são
do Con se lho de Éti ca. Te nho todo o res pe i to in clu si ve e
sei que es sas de ci sões não são fá ce is, não agra dam a
nin guém e não agra dam a mim tam bém. Mas a res pon-
sa bi li da de que meus ele i to res me de ram não me faz fu -
gir des te mo men to de to mar de ci sões. Qu e ro con ti nu ar
sen tin do or gu lho des ta Casa como sen ti quan do se
abriu pro ces so con tra Se na dor do meu Esta do, Ja der
Bar ba lho, e tan tos ou tros.

Se na dor Ro meu Tuma, vou re cor rer no va men te
ao tre cho do seu re la tó rio:

O fato de al gu ma das con du tas do par -
la men tar es tar sob aná li se do Po der Ju di ciá-
rio e do Mi nis té rio Pú bli co não ex clui a com -
pe tên cia cons ti tu ci o nal des ta Casa Le gis la ti-
va de, in de pen den te men te de even tu al san -
ção pe nal e ci vil, apli car a este mem bro
tam bém san ção dis ci pli nar pela fal ta de de -
co ro par la men tar. O prin cí pio da in de pen-
dên cia das ins tân ci as, há mu i to con sa gra do
em nos so or de na men to ju rí di co e tam bém
da dis tri bu i ção de com pe tên cia fe i ta pela
Cons ti tu i ção en tre pe los Três Po de res do
Esta do, que li mi ta ao âm bi to do Le gis la ti vo a 
im po si ção de san ções po lí ti co-dis ci pli na res
a seus mem bros, as se gu ra a esta Casa Le -
gis la ti va a pos si bi li da de de ins ta u ra ção de
pro ces so dis ci pli nar e de pu ni ção de seus
mem bros.

Não há ou tra sa í da. O pró prio Có di go diz que
se rão pu ni dos com a per da de man da to a prá ti ca de
qual quer dos atos con trá ri os à éti ca e ao de co ro par -
la men tar. Di zem, in clu si ve, que não so mos ju í zes
para jul gar, mas aqui já es tão que ren do jul gar, es tão
que ren do ino cen tar an tes se quer de abrir pro ces so.
Isso não é jul ga men to, Se na dor. Está se jul gan do, já
está se as si nan do uma sen ten ça de ino cên cia. Te mos
que ter a res pon sa bi li da de que o nos so car go nos ga -
ran te, a res pon sa bi li da de da Cons ti tu i ção. Sou neta
de um ho mem que foi juiz do tra ba lho. No seu epi tá fio,

tem es cri to o se guin te: “Como juiz sem pre pro cu rou
jul gar com isen ção. Como ho mem, ja ma is jul gou seus 
se me lhan tes”. Não es ta mos jul gan do nin guém como
ser hu ma no, mas, sim, a res pon sa bi li da de da que bra
de de co ro par la men tar. Não es ta mos no Con se lho de
Éti ca, que não foi ques ti o na do por nin guém nes ta
Casa. Na ver da de, es ta mos ana li san do uma ques tão
ju rí di ca. Mas o nome já diz: Con se lho de Éti ca. Te mos
que nos pa u tar sob esse prin cí pio.

E é esse ape lo que faço como uma Se na do ra
nova, sim, mas com a res pon sa bi li da de que te mos de
pre ser var o Se na do da Re pú bli ca. A im pu ni da de é o
pior exem plo que po de mos dar, in clu si ve, para a nos -
sa ju ven tu de. O que di rão de nós? Como pas sa re mos
para a his tó ria? Como se jul gou, an te ci pa da men te,
sem se quer ha ver pro ces so, já ino cen tan do? Sou de
um Esta do cam peão de vi o lên cia, cam peão de mor te
no cam po. Sou de um Esta do cam peão do tra ba lho
es cra vo. E sabe qual é o ma i or in cen ti va dor da vi o lên-
cia e do tra ba lho es cra vo, no Esta do do Pará? É a im -
pu ni da de. É sim ples men te a im pu ni da de que re a fir-
ma e in cen ti va a vi o lên cia nes te País. Acre di to que
da re mos um gran de exem plo, com cer te za. Como já
dis se o Se na dor Jef fer son Pé res, nin guém sa i rá en -
gran de ci do, mas o Se na do cer ta men te sa i rá aba la do,
prin ci pal men te o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la-
men tar, se to mar mos ou tra ati tu de que seja tam bém
pre jul gar, ino cen tan do sem se quer dar di re i to àque les
que pos sam fa zer seu di re i to de de fe sa.

Faço esse ape lo como uma Se na do ra nova, sim,
pois há Se na do res aqui que têm mu i to mais tem po do
que eu. Qu e ro con ti nu ar me or gu lhan do des ta Casa e
es pe ro que pos sa mos pros se guir fa zen do isso.

Obri ga da.
O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -

la vra V. Exª, Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, se não me
en ga no, se gun do o art. 386 do Re gi men to Inter no,
não pos so en ca mi nhar a vo ta ção por se tra tar de vo -
ta ção se cre ta. Inda go a V. Exª se é isso mes mo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mas con -
ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, ape nas para que não pa i re dú vi da pe ran te os
Se na do res, o en ca mi nha men to para aque les que
con cor dam com o re cur so que apre sen ta mos é o voto 
“Não”.
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O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta-
ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não fa rei jul ga-
men to de mé ri to da de ci são da Mesa – cre io que se ria
im pró prio –, nem con si de ra ções a res pe i to das ra-
zões que le va ram a ma i o ria dos mem bros da Co mis-
são Di re to ra a to mar aque la de ci são. Não se ria ele-
gan te de mi nha par te fa zer esse tipo de co men tá rio a
res pe i to de vo tos de Co le gas. No en tan to, Sr. Pre si-
den te, não te nho dú vi da de que a Mesa er rou, e não
me re fi ro ao mé ri to, ao apli car in de vi da men te a pena
de cen su ra es cri ta ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães. O Re gi men to é cla rís si mo. A pena de cen su ra
só po de ria ter sido apli ca da pela Mesa, Sr. Pre si den-
te, se o Se na dor ti ves se co me ti do de sa ca to a ou tro
Se na dor ou à pró pria Mesa. Cer ta men te, S. Exª não
de sa ca tou nin guém, ao me nos que eu sa i ba. Por tan-
to, hou ve uma apli ca ção à es pé cie in ca bí vel. Não te -
nho dú vi da, Sr. Pre si den te, de que se o Se na dor su -
pos ta men te pu ni do pela Mesa ti ves se re cor ri do ao
Ple ná rio e este, por sua vez, pe dis se um pa re cer da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a de -
ci são de puni-lo ca i ria por fal ta de am pa ro re gi men tal.
Não im por ta, Sr. Pre si den te, por que S. Exª não re cor-
reu e nem vai re cor rer. Não adi an ta dis cu tir ago ra.

Vou ser bre ve. Não fa rei ape lo a Se na do res. Tra-
ta-se de uma ques tão de cons ciên cia. Não fa rei nem
re co men da ção como Lí der de Par ti do. Essa é uma
de ci são ab so lu ta men te in di vi du al, da cons ciên cia de
cada um. Espe ro que cada Se na dor te nha per fe i ta
cons ciên cia – e cre io que terá – do voto que dará e da
im por tân cia des se para a ins ti tu i ção Se na do Fe de ral.

Meu voto, Sr. Pre si den te, é “Não”. Voto pelo re -
cur so e con tra a de ci são da Mesa.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT –
DF) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – 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, es ta mos em
um mo men to ím par nes ta Casa, de ci são que muda os 
des ti nos de uma si tu a ção ana crô ni ca na so ci e da de,
que é a da im pu ni da de.

Gos ta ria de de mons trar a mi nha pre o cu pa ção.
De onde ve nho há um pro ces so em cur so con tra esse 
medo dos po de ro sos, que é pre ci so ven cer. A so ci e-
da de vem, ao lon go das dis cus sões, re ver ten do esse
medo. E de ve mos ter a co ra gem de co lo car o as sun to
em dis cus são no Ple ná rio des ta Casa, para po der-
mos to mar uma de ci são cla ra e pre ci sa, de fen den do
e dis cu tin do as ques tões de for ma aber ta. Por isso o
voto se cre to, que já foi ob je to de dis cus são des ta
Casa, vol ta a ser dis cu ti do hoje, tra zen do essa com -
pli ca ção para o Ple ná rio. O voto aber to, com cer te za,
não es ta ria sen do tra zi do de vol ta para dis cus são,
mas a Casa foi ven ci da numa vo ta ção an te ri or a essa
de hoje pelo voto se cre to ou não.

Em re la ção à de ci são da Mesa, pa re ce que, não 
tra zen do essa dis cus são para a so ci e da de de for ma
cla ra e trans pa ren te, es ta mos es ca mo te an do uma re -
a li da de. Isso é ruim, pelo que es tá va mos cons tru in do
an te ri or men te. É um re tro ces so com o qual con cor do.
Não há aces so à dis cus são, e as pes so as se sen tem
in ti mi da das. Te mos pre o cu pa ção com o re tro ces so
que vai atra sar um pro ces so em cur so na so ci e da de
bra si le i ra. Por tan to, de ve mos dar opor tu ni da de ao
Se na dor que pro nun cie a de fe sa que me re ce pres tar
a esta Casa e à so ci e da de. Meu voto é nes se sen ti do,
por que en ten do que é pre ci so que a so ci e da de sa i ba
da de ci são to ma da pelo Ple ná rio e sa i ba tam bém que 
o acu sa do (no caso pelo en ca mi nha men to do Con se-
lho de Éti ca) deve ter opor tu ni da de de de fe sa, ne ces-
sá ria ao es cla re ci men to da so ci e da de e do Ple ná rio,
que pa re ce ain da ter dú vi das quan to ao pro ces so. Vo -
tar con tra a de ci são da Mesa sig ni fi ca dar opor tu ni da-
de, nes te mo men to, para que se jam es cla re ci das to -
das as dú vi das. Essa é a mi nha po si ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
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, eu di ria que
se ria di fí cil ou im pos sí vel ocor rer uma ses são como
esta, com esta dis cus são que es ta mos tra van do no
ple ná rio, se o Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De -
co ro Par la men tar não se pro nun ci as se.

Pro nun cio-me como Se na dor da Re pú bli ca e
Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men-
tar, di zen do que o que está ocor ren do aqui hoje, a di -
ver gên cia en tre uma de ci são su má ria pre li mi nar do
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar e a de ci são
da Mesa traz para a po pu la ção e traz para to dos nós
per ple xi da de.

Por que per ple xi da de? Diz o Có di go de Éti ca
que qual quer ci da dão pode fa zer uma re pre sen ta ção
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con tra um Se na dor, até para cas sa ção de man da to,
quan do na Cons ti tu i ção é di fe ren te. A Cons ti tu i ção,
no art. 55, diz que o pro ces so de cas sa ção no Con se-
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar só pode ser ini ci a-
do por pro vo ca ção da Mesa ou de Par ti do po lí ti co. O
fa mi ge ra do art. 17 da Re so lu ção nº 20, do qual a Opo -
si ção sem pre lan çou mão, di zen do que qual quer ci da-
dão po de ria ofe re cer de nún cia con tra Se na dor, é que
pro vo ca essa per ple xi da de, por que se fi zer mos uma
ins tru ção su má ria, se gun do o art. 17 da Re so lu ção,
não da re mos se quer, Sr. Pre si den te, di re i to de de fe sa
ao de nun ci a do, não pro du zi re mos to das as pro vas,
não che ga re mos ao mé ri to com ple to, não exa u ri re-
mos as pro vas, prin ci pal men te por que não ha ve rá di -
re i to de de fe sa. Ora, se não exa u ri mos as pro vas e
não há di re i to de de fe sa, não há pro ces so.

No en tan to, la vra mos um ve re dic to. O ve re dic to
do Con se lho de Éti ca foi de mo cra ti ca men te vo ta do,
di zen do que se abri ria o pro ces so por 8 vo tos a 7. O
pro ces so não foi aber to ain da, mas todo o povo bra si-
le i ro, Se na do ra He lo í sa He le na, que ob ser vou o Con -
se lho de Éti ca du ran te um ou dois me ses, como já
ocor reu an tes, acre di tou que, ao fi nal do tra ba lho, sa i-
ria um ve re dic to para ser res pe i ta do pelo Se na do Fe -
de ral. No en tan to, essa não é a ver da de, por que ju ri di-
ca men te não é pos sí vel o ve re dic to pre li mi nar do
Con se lho de Éti ca ser tido como uma pa la vra fi nal na
aber tu ra do pro ces so. Por que a aber tu ra do pro ces so
só se faz por pro vo ca ção da Mesa para o Con se lho de 
Éti ca, por que este não tem au to no mia para abrir pro -
ces so, em mo men to ne nhum, mas nós nos ajo e lha-
mos di an te da pres são, prin ci pal men te da im pren sa,
que exi gia que fos se aber to um pro ces so no Con se-
lho de Éti ca, quan do não te mos com pe tên cia para
fazê-lo sem a pro vo ca ção. Re cor re mos ao art. 17 da
Re so lu ção 20 e abri mos uma ins tru ção su má ria, uma
ação pre li mi nar, que con tra ria todo e qual quer
bom-sen so de qual quer pro ces so, ini ci an do pela in-
jus ti ça de não dar ao de nun ci a do di re i to de de fe sa.

Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, V. Exª foi um
ex ce len te Re la tor, sei per fe i ta men te que fal tou, para
seu tra ba lho ser en ri que ci do, as ale ga ções de de fe sa
do pró prio de nun ci a do que pu des sem pe dir pro du ção
de pro va. Pro vas não fo ram pro du zi das. Mas V. Exª
teve que dar um ve re dic to e nós ti ve mos que vo tar.

Acre di to que hoje não é o dia da ex tin ção do
Con se lho de Éti ca; é o dia da sua va lo ri za ção, por -
que, até este ins tan te, não há Se na dor que te nha
dito que o Con se lho de Éti ca não tra ba lhou re gi-
men tal e eti ca men te bem nes se pro ces so. Che ga-
mos ao fi nal do pro ces so com uma peça pro du zi da
com a in te li gên cia mé dia do pen sa men to de cada
Se na dor do Con se lho de Éti ca.

Ti ve mos a pre o cu pa ção de fa zer com que o Se -
na do Fe de ral e os Se na do res da Re pú bli ca fos sem

to dos pre ser va dos na sua es sên cia de ho mens, an tes
de tudo éti cos e trans pa ren tes. Foi esse o tra ba lho do
Con se lho de Éti ca, que não che gou a lu gar al gum,
por que seu ve re dic to não tem for ça de de ci são ple na.

Por isso digo que o dia de hoje é de re fle xão so -
bre o Con se lho de Éti ca. A re gu la men ta ção que está
à nos sa dis po si ção  a Re so lu ção nº 20, o Re gi men to
Inter no e a Cons ti tu i ção Fe de ral  está con fli tan do e
esse con fli to en tre es ses di plo mas le ga is faz com que
nos sas de ci sões se jam qua se to das não per ce bi das
pela po pu la ção como cor re tas.

É o que acon te ce hoje. A po pu la ção está per ple-
xa: que Con se lho de Éti ca é esse que pas sa tan to
tem po tra ba lhan do, exa u rin do suas for ças fí si ca, mo -
ral e éti ca, e vem a Mesa e, com uma pe na da, aca ba
com a de ci são do Con se lho? Por que aca bou com a
de ci são do Con se lho de Éti ca? Por que esse pro ces so
ti nha de co me çar na Mesa, e não no Con se lho de Éti -
ca. Não te mos com pe tên cia para apre ci ar, de iní cio,
um pro ces so de cas sa ção. Tem de ha ver pro vo ca ção
da Mesa – a Cons ti tu i ção é cla ra.

Va mos de i xar de nos ajo e lhar pe ran te a pres são
da opi nião pú bli ca e pa rar de per mi tir que o Con se lho
de Éti ca faça ins tru ções su má ri as em pro ces sos
como esse. Te mos de aca bar com isso. Aque le que
qui ser apre sen tar de nún cia con tra qual quer Se na dor
que o faça no lu gar cer to: a Mesa Di re to ra é o fil tro po -
lí ti co para todo e qual quer pro ces so que pos sa se
abrir, Sr. Pre si den te. A Mesa Di re to ra tem o seu Co le-
gi a do, que pode no me ar re la tor, como o fez nes te
caso; pode apre ci ar a pro va pre li mi nar e de ci dir se
abre, ou não, o pro ces so de cas sa ção.

Mas fa zer com que o Con se lho de Éti ca tra ba lhe
por tan to tem po, che gue a um ve re dic to e ele não ser
res pe i ta do pela Mesa Di re to ra é a per ple xi da de ju rí di-
ca que a po pu la ção não ace i ta e que eu, como Pre si-
den te do Con se lho de Éti ca, tam bém não ace i to. É di -
fí cil ace i tar isso. Tra ba lha mos com zelo, dia e no i te.
Fo ram mu i tos e mu i tos dias de in sô nia, por que ser
Pre si den te do Con se lho de Éti ca não é fá cil, é uma
po si ção de li ca da. Vive-se no fio da na va lha du ran te
tan to tem po, não sa ben do o que fa zer para pre ser var
a éti ca do jul ga men to. E ela não sig ni fi ca nada!

Por tan to, o dia de hoje é de re fle xão so bre o pa -
pel do Con se lho de Éti ca. Não po de mos per mi tir ja -
ma is o uso do art.17 da Re so lu ção nº20 quan do o fato 
que se im pu ta a um Se na dor em pri me i ra mão já se
sabe que é de cas sa ção de man da to. Isso é uma he -
re sia po lí ti ca e ju rí di ca que te mos de aca bar, para que 
a po pu la ção in te i ra não fi que, Sr. Pre si den te, em per -
ple xi da de num mo men to como este que es ta mos vi -
ven do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de

dar a pa la vra ao Se na dor Sér gio Ca bral, que ro es cla-
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re cer o Ple ná rio que o art. 24 da Re so lu ção nº 20, de
1993, as sim:

“Art. 24. Enquan to não apro var re gu la-
men to es pe cí fi co, o Con se lho de Éti ca e De -
co ro Par la men tar ob ser va rá, quan to à or ga-
ni za ção in ter na e or dem de seus tra ba lhos,
as dis po si ções re gi men ta is re la ti vas ao fun -
ci o na men to das Co mis sões, in clu si ve no
que diz res pe i to à ele i ção de seu Pre si den te
e de sig na ção de Re la to res.”

De acor do com o Re gi men to Inter no, o Con se-
lho de Éti ca é equi pa ra do a uma co mis são. Um pa re-
cer do Con se lho de Éti ca é como se fos se o pa re cer
de uma co mis são. Se ne gar mos ao Ple ná rio o exa me
do pa re cer das co mis sões, te ría mos de fe char to das
as co mis sões da Casa; o Ple ná rio não po de ria mais
mo di fi car ne nhum pa re cer de ne nhu ma co mis são.

Nes se sen ti do, es cla re ço à Casa que não há
ne nhum atro pe lo da or dem re gi men tal. Qu an do se
sub me te uma de nún cia ins tru í da com o pa re cer do
Con se lho de Éti ca, ela vai à Mesa, que é a Co mis-
são Di re to ra, re pre sen ta a Casa, e esta se ma ni fes-
ta por meio de uma de ci são, no cum pri men to da
atri bu i ção cons ti tu ci o nal con ti da no §2º do art. 55
da Cons ti tu i ção Fe de ral. Ha ven do re cur so, ele vem
ao Ple ná rio, que é so be ra no na Casa. É ele quem
de ci de.

Ao di zer que ele não pode de ci dir, evi den te men-
te, es ta ría mos di an te do fato de que ne nhu ma co mis-
são po de ria mais en vi ar ne nhum pa re cer a este Ple -
ná rio, por que, no mo men to em que o Ple ná rio não
ace i tas se o pa re cer, ela se ria des pres ti gi a da, o que
não ocor re no pre sen te caso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com
todo res pe i to, Sr. Pre si den te, mas a Mesa tam bém
não pode mu dar ne nhum pa re cer de ne nhu ma co mis-
são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
não mo di fi cou o pa re cer, Se na dor.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mo di fi-
cou o da Co mis são de Éti ca, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não mo di-
fi cou. V. Exª con ti nua se ma ni fes tan do con tra ri a men te
aos fa tos. A Mesa não mo di fi cou o pa re cer. Ela exa mi-
nou a De nún cia e re sol veu de uma ma ne i ra di fe ren te,
e veio ao Ple ná rio.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas a
Mesa não exa mi na pa re cer de ne nhu ma co mis são
téc ni ca, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Qu an do o
pa re cer não vai à Mesa. Às ve zes, ela exa mi na, Se na-
dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não
co nhe ço.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vá ri as
ma té ri as vêm das co mis sões com pa re cer para o Ple -
ná rio. A Mesa tam bém emi te de ci são so bre os pe di-
dos de in for ma ção. A Mesa de ci de so bre tra mi ta ção
de ma té ri as cons ti tu ci o na is. No caso do Pa re cer do
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, V. Exª está
equi vo ca do quan to ao Re gi men to Inter no. Isso é
cons ti tu ci o nal. É o que pre vê o § 2º do art. 55 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que dá à Mesa a atri bu i ção
cons ti tu ci o nal de re pre sen tar ou não con tra man da to
de se na dor.

O meu re gis tro é ape nas para es cla re cer que
não es ta mos atro pe lan do. Esta mos se guin do o rito,
de acor do com o Re gi men to Inter no. O Ple ná rio é so -
be ra no. Ele pode fa zer o que qui ser. É ele quem está
de ci din do. No fi nal, é ele que está de li be ran do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Sér gio Ca bral.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, ra ti fi co o que dis se ram V. Exª e o Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca. Vo tei para que este pro ces so
se des se de ma ne i ra aber ta. Per de mos! V. Exª, de
ma ne i ra de mo crá ti ca, sub me teu o caso ao Ple ná rio, a 
fim de que este, so be ra na men te, de ci dis se.

Há cer ca de dois me ses, um pro je to de au to ria
do Se na dor Tião Vi a na, com subs ti tu ti vo do Se na dor
José Edu ar do Du tra, foi sub me ti do a Ple ná rio e V. Exª, 
de mo cra ti ca men te, de i xou a Pre si dên cia para en ca-
mi nhar con tra ri a men te à tese. Agiu de for ma de mo-
crá ti ca e aber ta. La men to que te nha mos per di do a vo -
ta ção. Con tu do, res sal to, a bem da ver da de, que não
há ne nhum re pa ro à con du ção de mo crá ti ca de V. Exª.
A dis cus são do mé ri to é ou tra ques tão. V. Exª, po rém,
tem con du zi do de ma ne i ra mu i to de mo crá ti ca todo o
pro ces so.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Agra de ço
a V. Exª e ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, pelo
modo como ar gu men tou sob o pon to de vis ta le gal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sér gio Zam bi a si.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PT – RS.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te José Sar ney, como mem bro da
Mesa, tes te mu nho que a Mesa, sob sua con du ção
de mo crá ti ca, de ci diu aca tar o novo re la tó rio. Re gis tro
a for ma como V. Exª con du ziu a re u nião: se re na, tran -
qüi la e de mo cra ti ca men te, sub me ten do o caso à
apre ci a ção de to dos os Srs. Se na do res pre sen tes.
Cada Se na dor che gou com sua po si ção de fi ni da. A
mi nha po si ção e a do Se na dor Pa u lo Paim eram pela
con ti nu i da de do pro ces so, exa ta men te para que o
acu sa do ti ves se a li ber da de de apre sen tar sua de fe-
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sa. Po rém, mi no ri tá ri os, ace i ta mos a de ci são ma jo ri-
tá ria da Mesa.

O Se na dor Sér gio Ca bral an te ci pou o que eu ia
di zer: esta Casa, com re la ção ao voto se cre to, teve
opor tu ni da de de, ao iní cio des ta le gis la tu ra, aca tar
um pro je to do Se na dor Tião Vi a na. Infe liz men te, fo-
mos der ro ta dos. Digo que fo mos der ro ta dos por que,
por en ga no, na oca sião, re gis trei o meu voto fa vo rá vel
à vo ta ção se cre ta, ra zão pela qual abro a de ci são de
man ter o meu voto dado na re u nião da Mesa.

Mu i to obri ga do, Pre si den te José Sar ney.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Eu é que

agra de ço a V. Exª pelo tes te mu nho.
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ide li Sal -

vat ti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu es ta va me di-
tan do se iria me pro nun ci ar ou não. Nes se pe río do em 
que fi quei me di tan do, lem brei-me de algo que pa re ce
es tar mu i to lon ge, ape sar de ter acon te ci do não faz
mu i tos me ses, a cam pa nha ele i to ral. Eu es ta va lem -
bran do que, du ran te a cam pa nha ele i to ral, foi co lo ca-
da uma ques tão para o Se na do da Re pú bli ca como
em ne nhu ma ou tra cam pa nha acon te ceu. A ma i or
par te da po pu la ção não sabe mu i to bem para que
ser ve o Se na do da Re pú bli ca, não tem a me di da exa -
ta da im por tân cia, das com pe tên ci as, das res pon sa-
bi li da des do Se na do, mas to das as pes so as para as
qua is pe día mos voto para o Se na do lem bra vam-se do 
que ti nha acon te ci do no úl ti mo pe río do no Se na do da
Re pú bli ca. To das as pes so as res ga ta vam o de ba te a
res pe i to das ques tões éti cas no com por ta men to de
par la men ta res, re lem bra vam a si tu a ção vi vi da não
uma nem duas ve zes nes te ple ná rio, onde per so na li-
da des ina tin gí ve is da po lí ti ca bra si le i ra fo ram sub me-
ti das a ques ti o na men tos, a pro ces sos, a si tu a ções
que de i xa ram à mos tra sua ma ne i ra de fa zer po lí ti ca.
Du ran te a cam pa nha, as pes so as não sa bi am mu i to
bem o que o Se na do Fe de ral ti nha com pe tên cia para fa -
zer, mas di zi am que o Se na do ti nha mu da do, que ti nha
ad qui ri do no vos ares, que ti nha se co lo ca do como uma
Casa em que as ques tões éti cas ti nha pas sa do, ti nham
vol ta do, ti nham per ma ne ci do como cen tra is.

O ven to da mu dan ça trou xe para esta Casa al gu-
mas pes so as – eu me in cluo en tre elas – que an tes
não ti nham ne nhu ma chan ce de che gar ao Se na do
Fe de ral e aqui apor ta ram exa ta men te por con ta dos
no vos ven tos das mu dan ças que trou xe ram para cá
mu i tos Se na do res que não são ex-Go ver na do res,
ex-Pre si den tes da Re pú bli ca, ex-Mi nis tros ou “ex”
qual quer ou tra co i sa. Essas mu dan ças trou xe ram no
ras tro do de ba te a im por tân cia de o Se na do con ti nu ar
sen do uma Casa onde a ques tão éti ca fi nal men te
aflo rou como ques tão im por tan te.

Hoje, que ro di zer que os ven tos das mu dan ças,
do pa pel do Se na do, da im por tân cia que o Se na do
de sem pe nhou no úl ti mo pe río do e que mu ni ci ou nos -
sas cam pa nhas, es ses ven tos me ca u sam uma sen -
sa ção de ba fio, da que le ven to mor no, vin do da que las
co i sas pan ta no sas, mal che i ro sas, da que las co i sas
re tró gra das.

Infe liz men te, os ven tos das mu dan ças, hoje,
nes te ple ná rio, de ram mar cha à ré! Não que ro di zer
que seja por ca u sa do pro ces so, do di re i to de de fe sa,
a con ti nu i da de... Não! Mas por que, numa vo ta ção
como esta, quan do a Casa está lo ta da e o Bra sil in te i-
ro está acom pa nhan do para sa ber o que va mos fa zer,
es ta be le ce-se o ex pe di en te do voto se cre to.

Os Se na do res têm todo o di re i to de re que rer e
de vo tar se cre ta men te. Eu, como Se na do ra, te nho
que res pe i tar os 47 vo tos fa vo rá ve is que ven ce ram os
24 con trá ri os ao voto se cre to. Mas que ro di zer que a
po pu la ção não vai en ten der isso. Ela vai en ten der
como re cuo, vai en ten der como algo re tró gra do, como 
esse ba fio, essa co i sa que vem de algo não bem di ge-
ri do, que está fu me gan do, exa lan do mau che i ro. A po -
pu la ção vai en ten der des sa for ma. Por isso, só pos so
la men tar que, ape sar de os ven tos da mu dan ça te rem
tra zi do tan tas no vas ca ras, no vas per so na li da des, o
Se na do, nes ta tar de, dá uma de mons tra ção na con -
tra mão do si na li za do pela po pu la ção a esta Casa e a
este País. E, como o voto é se cre to e de po is não ha -
ve rá como con fe rir os vo tos, pois acho que não ha ve-
rá gram po no pa i nel – não é mes mo? –, já que ro de -
cla rar que meu voto é pela con ti nu i da de do pro ces so
e, por tan to, con trá rio à de ci são da Mesa.

Mu i to obri ga da.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –

MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, que es ta va ins -
cri ta an te ri or men te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
De novo?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Per dão,
es ta va in clu í do aqui.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Se V.

Exª qui ser que eu fale de novo, fa la rei com todo pra zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Casa

sem pre ou vi rá V. Exª com mu i to apre ço.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Gra ças a Deus.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve.
Há dois pon tos que eu gos ta ria de des ta car na mi nha
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ma ni fes ta ção. Pri me i ro, que ro di zer que esse re la tó-
rio, pro du zi do por um Se na dor do meu Par ti do, o Se -
na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, foi im pe cá vel. Eu di ria
que esse Se na dor é um or gu lho do nos so Par ti do.
Esse re la tó rio foi pro du zi do pelo seu co nhe ci men to
ju rí di co e por suas con vic ções pes so a is, con ven-
ceu-me da ne ces si da de da aber tu ra do pro ces so pelo 
Con se lho de Éti ca. No en tan to, a Mesa to mou ou tra
de ci são, en ca mi nhan do a ma té ria ao Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral. Ma ni fes to-me para di zer ao Se na dor Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or que S. Exª me re ce nos so res -
pe i to e nos sa ad mi ra ção pelo tra ba lho que pro du ziu.

No se gun do pon to, de mons tro mi nha con vic ção
pes so al em re la ção à trans pa rên cia dos nos sos ges tos
po lí ti cos, das nos sas de ci sões po lí ti cas. Essa mi nha
ma ni fes ta ção cla ra do meu voto, nes te ins tan te, é para
dar sa tis fa ção ao meu ele i tor, para aque les que vo ta ram
co nos co, no ano pas sa do, não te nham dú vi da das nos -
sas po si ções aqui nes ta Casa. É o res pe i to que te nho
por aque les que nos de le ga ram a res pon sa bi li da de de
re pre sen tá-los no Se na do da Re pú bli ca.

Eu di ria, Sr. Pre si den te, que essa con vic ção
pela trans pa rên cia do ges to po lí ti co é que pode nos
re a pro xi mar da so ci e da de bra si le i ra. E, em vir tu de
des sa sede pela trans pa rên cia, res pon do a cen te nas
de pro ces sos – ne nhum por im pro bi da de ad mi nis tra ti-
va. E to dos os pro ces sos fo ram ini ci a dos a par tir do
Diá rio Ofi ci al da União, numa de mons tra ção cla ra
de que a trans pa rên cia tam bém pode ser usa da po li ti-
ca men te, mas va mos de fen der a ne ces si da de da
trans pa rên cia, em qual quer cir cuns tân cia.

Uma das pri me i ras vo ta ções que ti ve mos nes ta
Casa, em meu iní cio de tra ba lho no Se na do, como le -
gis la dor, foi exa ta men te para de ci dir se as vo ta ções
se ri am se cre tas ou aber tas. Em res pe i to a meu ele i-
tor, faço ques tão de que ele sa i ba de to das as mi nhas
de ci sões nes ta Casa. Vo tei pela trans pa rên cia de
nos so voto e con ti nuo vo tan do por essa trans pa rên-
cia. To dos nós te mos o di re i to de nos de ci dir, mas
aque les que nos en vi a ram para cá têm o di re i to ab so-
lu to de co nhe cer to das as nos sas po si ções, to das as
de ci sões que to mar mos aqui den tro. É por isso que
en ca mi nho o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª fez
duas ob ser va ções a res pe i to de seu voto. Qu e ro fa zer
uma ter ce i ra a res pe i to do seu voto: é o voto de con -
gra tu la ções pelo seu ani ver sá rio, hoje.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i ta
co i sa já foi dita, mas, in fe liz men te, esse voto se cre to
ain da per sis te. Fui De pu ta da Esta du al pelo meu Esta -
do de Mato Gros so por três man da tos. Fo ram doze

anos! Nos três man da tos, lu tei bra va men te para que
não hou ves se mais o voto se cre to, por que o povo que
nos ele ge, que nos man da para as Assem bléi as Le -
gis la ti vas, para as Câ ma ras, para o Con gres so Na ci o-
nal, para esta Casa, para o nos so Se na do da Re pú bli-
ca, pre ci sa sa ber, pre ci sa co nhe cer as nos sas pos tu-
ras aqui. Como a po pu la ção que vo tou em nós po de-
rá, nas pró xi mas ele i ções, di zer que vi e mos para cá
re al men te re pre sen tá-la com a dig ni da de, com a éti ca
e com a mo ra li da de que nos pe diu, se não tem co nhe-
ci men to do nos so voto?

Então, ma ni fes to meu re pú dio con tra o voto se -
cre to. A Mesa en ca mi nhou cor re ta men te a ques tão
do voto se cre to, por que co lo cou em vo ta ção e, la men-
ta vel men te, foi uma de ci são de ma i o ria. Vo tei pelo
voto aber to – de cla ro aqui –, por que o povo que me
ele geu me re ce o res pe i to de sa ber qual é a mi nha po -
si ção, as sim como vo ta rei ago ra con tra a de ci são da
Mesa; vo ta rei pelo re cur so, pela dig ni da de, pela éti ca
e pela mo ra li da de.

Pre ci sa mos re al men te fa zer com que o nos so
Se na do da Re pú bli ca, Insti tu i ção tão res pe i ta da, con -
ti nue sen do res pe i ta do. Infe liz men te, so mos ca pa zes
até de an te ci par o re sul ta do: se rão uns 47 ou 45 vo tos
a 22 ou 24. Infe liz men te, per de re mos esta, e, in fe liz-
men te, o povo de cada Esta do que ele geu os Se na do-
res e Se na do ras, que nos man dou para cá, não sa be-
rá o voto de cada um de nós. Mas o meu voto é con tra
o en ca mi nha men to dado pela Mesa.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Octá vio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Para en ca-

mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, sou um de mo cra ta e acre di to que es ta mos
cons tru in do um País onde as ins ti tu i ções de vem ser
res pe i ta das. Te mos um Ju di ciá rio for te, um Exe cu ti vo
for te, um Le gis la ti vo for te. Como de mo cra ta e como
apa i xo na do que sou por este País e pe las ins ti tu i ções
bra si le i ras, que ro di zer que o Sr. Pre si den te fez mu i to
bem em de fen der o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Não
po de mos ad mi tir que um pro ces so en ca mi nha do à
Jus ti ça, en ca mi nha do exa ta men te ao Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, con for me de ci são da Mesa, ve nha a con -
fir mar qual quer im pu ni da de. Te mos que con fi ar no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Te mos que aca tar e ace i-
tar a de ci são da Mesa, que, por si nal, é com pos ta por
re pre sen tan tes de to dos os Par ti dos, as sim como
aca ta mos a de ci são do Con se lho de Éti ca do Se na-
do! Por isso, Sr. Pre si den te, que ro cum pri men tá-lo
pela agi li da de e pela co ra gem com que a Mesa Di re-
to ra to mou a sua de ci são!

Além dis so, eu gos ta ria que fos se re gis tra da nos 
Ana is do Se na do Fe de ral a car ta en ca mi nha da por V.
Exª hoje ao jor nal O Esta do de S.Pa u lo, que é um di -
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re i to de de fe sa, uma bela car ta, um belo pro nun ci a-
men to, uma jus ti fi ca ti va da de ci são to ma da pela
Mesa Di re to ra. Gos ta ria que a car ta cons tas se na ata
da ses são de hoje.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO OCTÁVIO 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 (José Sar ney) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i-
ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, como já ha via tor na do mi -
nha po si ção cla ra por ser mem bro da Mesa – or gu-
lho-me de ser mem bro da Mesa –, en ten di que de ve-
ria, como tal, fa zer um pro nun ci a men to; e o Se na dor
Sér gio Zam bi a si, em boa hora, o fez.

Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, des ta co a for -
ma cor re ta, jus ta, dig na e fir me com que V. Exª pre si-
diu aque la re u nião. Este é o mo men to opor tu no de se
dis cu tir cer tas ques tões. V. Exª, em mo men to ne-
nhum, agiu em fa vor ou con tra quem quer que seja.
Ape nas dis se que a Mesa es ta va di an te de uma ques -
tão re gi men tal. E, se es ta mos dis cu tin do a pas sa gem
des se pro ces so pela Mesa, caso al gum Se na dor não
con cor de com o fato, pre ci sa re mos mo di fi car o Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral. O Ple ná rio é so be-
ra no. Afi nal de con tas, está aqui o Ple ná rio de li be ran-
do so bre esta ou so bre qual quer ou tra ques tão. V. Exª
dis se que, se hou ves se um Se na dor que as si nas se
re cur so con tra a de ci são, o en vi a ria ao Ple ná rio, não
in te res san do o par ti do ou a quan ti da de de Se na do res
sig na tá ri os, o que de mons tra, mais uma vez, o de se jo
de V. Exª de que a Casa, so be ra na men te, de ci da a
ques tão.

Não pos so de i xar, Sr. Pre si den te, de des ta car
tam bém dois pon tos das pa la vras do Lí der Jef fer son
Pé res, que não foi ape nas ele gan te ao não co men tar
a ques tão da Mesa; foi jus to. No meu en ten di men to, S. 
Exª ain da dis se algo mais im por tan te: que esta não é
uma ques tão par ti dá ria.

E agra de ço ao meu Lí der, Se na dor Arthur Vir gí lio,
por as sim se ha ver po si ci o na do, pois os dois mem bros
do PSDB no Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar
ti ve ram a li ber da de de vo tar sem ne nhum tipo de pres -
são; e o fi ze ram de acor do com a sua cons ciên cia, res -
pe i tan do o tra ba lho sé rio fe i to pelo Re la tor e pelo Pre si-
den te da que le Con se lho. Não pen so que se está des-
mo ra li zan do em ab so lu to o Con se lho de Éti ca com os
atos que a Mesa pra ti cou. Re a fir mo: se o pro ces so não
deve pas sar pela apre ci a ção da Mesa, pre ci sa mos mu -
dar o Re gi men to Inter no.

Sr. Pre si den te, exis te algo mais im por tan te ain -
da. Tra mi ta na Casa uma pro pos ta do Se na dor Osmar 
Dias que im pe de que o Se na dor re nun cie quan do es -
te ja res pon den do a pro ces so. Essa é uma boa ma té-
ria para que pos sa mos apro var tam bém. É um mo-
men to de aper fe i ço a men to.

Fico com o que dis se o Se na dor Pa u lo Octá vio.
Não es ta mos ab sol ven do an te ci pa da men te nem con -
de nan do. Aca ba mos com a imu ni da de em boa hora,

tal vez tar di a men te, Sr. Pre si den te. Mas o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral não pre ci sa de li cen ça para pro ce der
à con de na ção do de ten tor de man da to que deve res -
pon der por al gu ma su po si ção de cri me co me ti do an -
tes do iní cio do seu man da to, nem te mos o di re i to de
con de nar ou de ab sol ver pre li mi nar men te. Por isso,
en ten do que não é o que es ta mos fa zen do.

Sr. Pre si den te, ao fi na li zar hoje um dis cur so
meu, eu dis se “fe liz do ho mem que pode di zer aqui lo
que pen sa”. Res pe i to ain da mais aque les que, ao di -
ze rem o que pen sam, so frem ame a ças até de ex pul-
são. Pas so a res pe i tar ain da mais aque les que não se
do bram e que sem pre tor nam as suas po si ções cla -
ras. Con si de ro-me um ho mem fe liz por es tar pra ti can-
do um ato que con si de ro jus to para com o exer cí cio
do man da to par la men tar. Não exis te mais imu ni da de,
Sr. Pre si den te, e nem ne ces si da de, para fi car bem
com a opi nião pú bli ca, de con de nar ou de ab sol ver.

Fico com a de ci são que a Mesa to mou, de for ma
so be ra na, de en ca mi nhar o pro ces so não para o ar -
qui vo, mas para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a Casa
que está apon ta da pela Cons ti tu i ção para jul gar su -
po si ção de cri me co mum, ain da mais quan do não
pra ti ca do no exer cí cio do man da to, ou seja, que não
te nha re la ção com o de co ro par la men tar.

A Mesa to mou, no meu en ten di men to, sob a
Pre si dên cia de V.Exª, uma me di da cor re ta. É pre ci so
fa zer jus ti ça e re cor dar mais uma vez. Eu es ta va pre o-
cu pa do por que o Blo co de Opo si ção tem dois mem -
bros dig nos que par ti ci pa ram, de for ma al ti va, da re u-
nião da Mesa, e foi mu i to bom que o Se na dor Sér gio
Zam bi a si ti ves se fe i to o de po i men to que fez so bre o
pa pel de V. Exª na que la data.

Por tan to, Sr. Pre si den te, a vo ta ção pode ser se -
cre ta, mas os mi cro fo nes es tão aber tos para aque les
que têm co ra gem de di zer as suas po si ções, as sim
como deve ser. A mi nha, fi cou co nhe ci da na re u nião
da Mesa.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca mi-

nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na do da Re pú bli ca pas sa
por um mo men to ím par, quan do se es ta be le ce dis cus-
são de alto ní vel a res pe i to da qui lo que foi uma de ci são
da Mesa e que im pli cou o ar qui va men to de pro ces so
que su ge ria a que bra de de co ro par la men tar.

Sr. Pre si den te, a re gra fun da men tal da de mo-
cra cia con sa grou, des de a Mag na Car ta, o prin cí pio
do de vi do pro ces so le gal. De vi do pro ces so le gal con -
sis te, nos ter mos ori gi na is, em que nin guém será jul -
ga do se não se gun do as leis e por seus pa res. Aqui,
por seus pa res quer di zer o prin cí pio de au to de ter mi-
na ção de todo aque le que for pa ci en te de um jul ga-
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men to, seja ele jul ga do por seus con ci da dãos ou pe -
las leis de seu país.

Nes se pon to é que não po de mos tran si gir, Sr.
Pre si den te. Re fe riu-se bem o Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar, com to das as le tras, ao pro ce di men to a
ser to ma do. A cas sa ção de um man da to é algo gra ve,
que deve ser le va do em con ta com mu i ta se ri e da de, e
não es tou fa lan do que não o foi no caso em apre ci a-
ção. To da via, é pre ci so res sal tar, como fez S. Exª, que
se atro pe lou o rito, como se fez em ou tros pre ce den-
tes – e sem pre me ma ni fes tei con trá rio por que, se
per der mos o prin cí pio do de vi do pro ces so le gal, não
ha ve rá mais de mo cra cia, não ha ve rá mais Di re i to.
“Fora da lei, não há mais sal va ção”, di ria Rui. Vol to a
di zer: fora do Di re i to, tudo é pos sí vel. Na cri mi na li da-
de, não há re gras a se rem se gui das. No en tan to, no
Esta do de di re i to, pre ci sa mos ater-nos àque les prin -
cí pi os fun da men ta is que cal ca ram as de mo cra ci as e
ga ran ti ram os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

É exa ta men te esse pon to que que ro sa li en tar.
Mais do que nun ca, quan do a Cons ti tu i ção es ta be le-
ce o prin cí pio do de co ro par la men tar, não se tra ta de
atos an te ri o res, mas da que les que têm uma re la ção
in trín se ca com o man da to. Tra ta-se de quem, por
meio do cri me, gal ga o man da to, mas que, mes mo
ten do pra ti ca do um ato an te ri or ao exer cí cio do car go,
é ver da de, tem esse ato vin cu la do a uma re la ção ca u-
sal, a uma re la ção de efe i to in dis cu tí vel. Co nhe ço a
ju ris pru dên cia e é exa ta men te nes se sen ti do que te -
mos de fa zer a le i tu ra da qui lo que diga res pe i to ao
exer cí cio do man da to: a an te ri o ri da de em si tu a ções
es pe cí fi cas, na que las pró pri as es ta be le ci das pela
Cons ti tu i ção, como tam bém é o caso da fra u de ele i to-
ral, do abu so do po der po lí ti co e eco nô mi co.

To da via, Sr. Pre si den te, quan to à éti ca na po lí ti ca,
ten tei, como Re la tor da CPI do PC, ins ta u rar no Bra sil
re gras de con du tas di fe ren tes, nun ca me afas tan do do
prin cí pio do de vi do pro ces so le gal. Ou a lei ou o pro ces-
so, ou es ta rá tudo ir re me di a vel men te per di do.

É exa ta men te nes sa li nha de ra ci o cí nio, Sr. Pre -
si den te, que que ro di zer ao Bra sil que o Se na do, nes -
te mo men to, não exer ci ta o ju í zo de mé ri to so bre um
fato pra ti ca do, é ver da de, an te ri or men te ao man da to.
Se esse ato foi pra ti ca do – a pro va deve ser con subs-
tan ci a da num pro ces so in ves ti ga tó rio – e se ele ti ves-
se uma re la ção in trín se ca até com a su pres são de um 
ad ver sá rio, de um con cor ren te, po de ría mos es ta be le-
cer uma ila ção de ca u sa e efe i to. Fora daí, Sr. Pre si-
den te, te mos de pre ser var os prin cí pi os le ga is, por -
que, como dis se Dos to i evs ki, se Deus não exis tis se,
tudo se ria pos sí vel. Se o Di re i to não exis tis se, se o de -
vi do pro ces so não exis tis se, tudo se ria pos sí vel.

Não que ro o di ta do, por que o di ta do é o dis cur so
da di ta du ra. Qu e ro, sim, a con vic ção, a éti ca da con -

vic ção que me en si nou Max We ber, a éti ca que me dá 
tran qüi li da de para de fen der prin cí pi os.E como prin cí-
pio, não se pode te mer a opi nião pú bli ca, não se pode
te mer a nin guém, por que são exa ta men te es ses prin -
cí pi os que ga ran ti ram a opi nião pú bli ca, a de mo cra-
cia, o di re i to à li vre ma ni fes ta ção do pen sa men to, o
di re i to de im pren sa.

Sr. Pre si den te, lu tei con tra a di ta du ra, en fren tei
os po rões da qui lo que era o pe ri go. Mu i tos ami gos e
com pa nhe i ros meus não es tão aqui pre sen tes; se pul-
ta ram-se na es cu ri dão da que les tem pos ne gros. Fiz
essa de fe sa para que hou ves se a de mo cra cia. Sem -
pre de fen de rei a de mo cra cia e os prin cí pi os fun da-
men ta is do di re i to, por que, se não, Sr. Pre si den te, to -
das as mi nhas con vic ções es ta ri am ir re me di a vel men-
te per di das. E eu não te ria mo ti vo para con ti nu ar nes -
ta Casa se não fos se em de fe sa de prin cí pi os.

De fen di prin cí pi os e me con du zi exa ta men te as -
sim na que le mo men to his tó ri co. Mu da mos a his tó ria
do Bra sil, é ver da de. Estão aqui vá ri os com pa nhe i ros,
vá ri os Par la men ta res que par ti ci pa ram da que la epo -
péia. Mu da mos, mas para de fen der prin cí pi os e a de -
mo cra cia. E por um pro ces so nor mal, foi afas ta do um
Pre si den te, com todo o di re i to de de fe sa que não quis
exer cer. Tudo foi dado, tudo foi ga ran ti do, e não fo ram
os mem bros da CPI que fo ram ao Pre si den te, mas os
fa tos que apor ta ram na cara da CPI de ma ne i ra re-
tum ban te, de for ma cla ra, numa pro va se gu ra, ma te ri-
al, tes te mu nhal e de toda na tu re za.

Sr. Pre si den te, va mos di zer à Na ção que o Se -
na do, nes te mo men to, nada mais faz do que pre ser-
var um prin cí pio fun da men tal: o de vi do pro ces so le-
gal. O mé ri to, a con de na ção, se for o caso, che ga rá no 
mo men to cer to e, en tão, as pe nas de ve rão ser apli ca-
das. Não há an te ri o ri da de: não há cri me sem lei que
pre vi a men te o es ta be le ça e nem pena sem o cur so do 
pro ces so que po de rá, re al men te, es ta be le cer a pu ni-
ção de vi da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pror ro go
a ses são pelo tem po ne ces sá rio à con clu são da vo ta-
ção, nos ter mos do art. 178 do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. 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, al guém me dis se que
em de ter mi na das oca siões o si lên cio é a mais for te
elo qüên cia. Não me pa re ce que sem pre seja as sim.
Pelo me nos para mim.

Des de que che guei aqui, em 1995, as su mi di -
ver sas mis sões es pi nho sas. Assu mi to das de acor do
com a mi nha ca pa ci da de, com a mi nha cons ciên cia e, 
so bre tu do, com mu i ta trans pa rên cia. Vo tei no Con se-
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, por que en ten di que o re la tó rio de V.
Exª ex pres sa va o que foi apu ra do. Vo tei a fa vor do re -
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la tó rio de V. Exª por que o pro ces so te ria que pros se-
guir. Vo tei, há pou co, para que o voto fos se aber to. A
úni ca ra zão de não es tar mos ain da no pro ces so pro -
pri a men te dito é que es ta mos ana li san do um re cur so
con tra a de ci são da Mesa. 

Res pe i to a de ci são do Ple ná rio pela vo ta ção se -
cre ta. Por tan to, não se ria ago ra que eu iria guar dar o
meu voto co mi go. Esse si lên cio a mi nha cons ciên cia
não re co men da, ela re co men da que de cla re que vou
vo tar de acor do com o re la tó rio de V. Exª, Se na dor
Ge ral do Mes qui ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

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, con si de ro im -
por tan te, di an te da de ci são to ma da pela ma i o ria do
Ple ná rio, que cada um de nós ex pres se sua opi nião.
Obser vo que mu i tos Se na do res, tam bém os do Par ti-
do dos Tra ba lha do res, es tão pen san do de for ma se -
me lhan te.

Assim tam bém ex pres so o meu voto: acom pa-
nho o Re la tor, Se na dor Ge ral do Mes qui ta, pois jul go
ne ces sá rio que o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
pos sa com ple tar a sua de fe sa de modo a nos ga ran tir
a to tal con vic ção do que efe ti va men te acon te ceu, da
res pon sa bi li da de do Se na dor na par ti ci pa ção do
man do do gram pe a men to dos te le fo nes ocor ri do no
Esta do da Ba hia jun to à Se cre ta ria da Se gu ran ça do
Go ver no da que le Esta do.

Tra ta-se de fato mu i to gra ve de des res pe i to à
Cons ti tu i ção. Assim, ava li a mos que o Se na do Fe de ral
de ve rá com ple tar a apu ra ção dos fa tos, dan do o di re i-
to de de fe sa ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Por tan to, meu voto é “não”, ou seja, acom pa nho
o ex pos to pelo Lí der Tião Vi a na e o re la tó rio do Se na-
dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra Fá ti ma Cle i de.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem revi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te
re gis tro a pre sen ça dos for man dos do cur so de Di re i-
to da Fa cul da de de Ciên ci as Hu ma nas, Exa tas e Le -
tras de Ron dô nia – Faro. Na pre sen ça de les, digo
que, quan do aqui che guei, en ca mi nha da pelo povo
do Esta do de Ron dô nia, vim com a ex pec ta ti va de,
nes ta Casa, con tri bu ir com a éti ca na po lí ti ca. Pen so
que, nes te mo men to, esta Casa deve se pro nun ci ar
como guar diã da éti ca. Por tan to, faço ques tão de de -
i xar re gis tra do meu voto “não”, acom pa nhan do o re -
la tó rio do Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or e de
con for mi da de com o que já foi dito pelo Lí der Tião Vi -
a na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – 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, fui, no Blo co
do Go ver no, uma dis cor dân cia.

Vivi dez anos na Áfri ca e dois anos no ser tão,
sem pre en tre os po bres. No mo men to de jul gar um
caso tão sé rio, o que mais me afli ge é co me ter in jus ti-
ça. Per gun tei ao Sr. De le ga do que du ran te qua tro me -
ses se de bru çou so bre a ma té ria, que ou viu mais de
qua ren ta pes so as, se o Se na dor ha via sido o au tor
dos gram pos. Dis se-me que não, cla ra men te e com
to das as le tras.

Então o jul ga mos por um pro ble ma de éti ca, por -
que to mou co nhe ci men to e di vul gou uma es cu ta ile -
gal. Mas es cu ta ile gal tam bém fez o jor na lis ta, e essa
es cu ta ile gal ou vi mos e apla u di mos, num con tra-sen-
so. De tal ma ne i ra que, no mo men to em que a Jus ti ça
de sen vol ve a sua in ves ti ga ção, no mo men to em que a 
im pren sa faz toda a pres são – e co nhe ço bem isso...
Srªs e Srs. Se na do res, meu bis po, meu lí der, bis po
Edir Ma ce do, res pon deu a mais de qua ren ta pro ces-
sos, apa re ceu em man che tes de to dos os jor na is, foi
acu sa do de tudo. Per gun to a V. Exªs: quan tas con de-
na ções ele teve? Eu mes mo res pon do: ne nhu ma só.
Mas quan tas pe dras se ati ra ram? Qu an tas ve zes
suas fi lhas fo ram hu mi lha das na es co la? Qu an tas ve -
zes ele foi xin ga do na rua e cha ma do de la drão? Eu
ou via tam bém que ha via in dí ci os so la res, como ouvi
na Co mis são, de que há um in dí cio so lar. Lem brei-me
de que mu i tas ve zes olha mos para o sol e fi ca mos ce -
gos, te mos que fe char os olhos, es ses in dí ci os mu i tas
ve zes são en ga no sos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os po bres
com os qua is an dei sem pre fo ram to le ran tes, eles não 
con de nam na dú vi da. E este Ple ná rio é tes te mu nha
de que não há e nem nun ca hou ve una ni mi da de des ta
Casa em re la ção a esta ma té ria.

Lem bro-me de que cho rei quan do es ta va na
Áfri ca e vi esse ho mem, de ses pe ra do, agar ra do ao
ca i xão de seu fi lho. Não exis te im pu ni da de. Erram
aque les que fa lam em im pu ni da de, con tra di zem a Bí -
blia. Deus diz que tudo que o ho mem plan ta co lhe
mul ti pli ca da men te. Pode não ser pu ni do pe los ho-
mens, mas por Deus sem pre será. Em caso de dú vi-
da, acre di to que a me lhor de ci são é a de Deus, a que
es tou ven do ser to ma da hoje.

Dis cor do do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
em vá ri os pon tos: re li gi o sos e na pró pria ad mi nis tra-
ção do ser tão, em bo ra te nha vis to mu i tas co i sas ma -
ra vi lho sas que S. Exª fez ali. Nun ca pedi nem re ce bi
qual quer fa vor de S. Exª na fa zen da Nova Ca naã, a
não ser o seu apo io nos anos em que mo rei no ser tão.
Re ce bi mu i tos e-ma ils que se ma ni fes ta ram con tra o
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meu voto, mas te nho a cons ciên cia tran qüi la. Enten do
que o ca mi nho da in to le rân cia não le va rá este País a
lu gar al gum. Pelo con trá rio. Tor no a ci tar, como dis se
a Se na do ra He lo í sa He le na, o Se nhor Je sus, quan do
Ele, que foi o jus to juiz, o que sa bia jul gar, a pri me i ra
pe dra Ele não quis ati rar. Era o úni co que po dia, e não
ati rou.

Por tan to, Sr. Pre si den te, pa ra be ni zo V. Exª pela
ma ne i ra de mo crá ti ca pela qual tem con du zi do es ses
tra ba lhos. E, mes mo em um mo men to di fí cil, que ro di -
zer que, na dú vi da, não con de ne.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si dên-
cia vai en cer rar a vo ta ção. Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se a vo ta ção no mi nal e se cre ta)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 49 Srs. Se na do res; e NÃO, 25.

Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 76 vo tos.
Apro va da a de ci são da Mesa, fica esta man ti da.
A Pre si dên cia en ca mi nha rá có pia do pro ces sa-

do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor He rá cli to For tes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pedi a pa la vra pou co an tes do en cer-
ra men to da vo ta ção, mas in fe liz men te o Sr. Pre si den-
te da Casa, não ob ser van do o meu ace no, con ce-
de-me após o re sul ta do pro cla ma do.

Gos ta ria ape nas de di zer às Srªs e aos Srs. Se -
na do res e ao País que a de ci são da Mesa, que é so -
men te uma ins tân cia nes te pro ces so, de veu-se aos
fa tos apu ra dos. Tra ta-se de um di re i to que pos sui a
Mesa, até por que a ela cabe en ca mi nhar ao Ple ná rio,
apro van do o pa re cer ou não. E a Mesa exer ceu o seu
di re i to de jul gar uma ma té ria que che gou às suas
mãos com a de ci são de ape nas um voto. Por tan to,
não se tra ta va de uma ma té ria tran qüi la. Como dis se
o Se na dor Mar ce lo Cri vel la, na dú vi da, não se acu sa.
Não jul ga mos, Sr. Pre si den te, o fato em si; jul ga mos
pro ce di men tos. Não tí nha mos um ou tro ca mi nho, um
ca mi nho mais apro pri a do do que o to ma do pela Mesa 
e am pla men te apo i a do pelo Ple ná rio, que é a ins tân-
cia so be ra na des ta Casa.

Eram es sas as con si de ra ções que eu gos ta ria
de fa zer.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Mes qui-
ta Jú ni or.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, es ta va aqui re co lhi do e ca la do, por que
jul guei que, com re la ção aos fa tos sob nos sa apre ci a-
ção, no Se na do Fe de ral, já ha via dito o que te ria de di -
zer no meu re la tó rio, que apre sen tei ao Con se lho de
Éti ca. Fala-se que de ci sões do Su pre mo Tribu nal Fe -
de ral não de ve mos dis cu tir; de ve mos cum prir. De ci-
sões da Casa a que per ten ço tam bém devo cum prir.
Con tu do, a gran de ma i o ria de las cum pro com sa tis fa-
ção e res pe i to. A de ci são to ma da aqui, hoje, nes te
ple ná rio, devo tam bém cum prir, dado o pro ce di men to
que se ins ti tu iu. Mas con fes so a V. Exª e aos meus Pa -
res que a cum pro com pro fun do pe sar e tris te za.

E de ci são gra ve como esta tem con-
se qüên ci as. Com re la ção a mim, pes so al-

men te, a con se qüên cia ime di a ta é que en -
ca mi nha rei, as sim que che gar ao meu ga bi-
ne te, re que ri men to ao Sr. Pre si den te do
Con se lho de Éti ca, pe din do o meu des li ga-
men to, por que não vejo mais ra zão para ali
per ma ne cer, te me ro so de que suas fu tu ras
de ci sões, das qua is po de rei fa zer par te, re -
sul tem em pó de are ia, em ab so lu ta men te
nada. Por tan to, co mu ni co a V. Exª, ao Ple-
ná rio e aos meus Pa res que es ta rei pro to-
co lan do re que ri men to ati nen te ao meu des -
li ga men to do Con se lho de Éti ca.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

res pe i ta a de ci são de V. Exª, Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or, mas, ao mes mo tem po, se sen te no de-
ver de di zer do apre ço que tem por V. Exª e do re co-
nhe ci men to de to dos nós em re la ção ao tra ba lho que
tem re a li za do nes ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 319, DE 2003 

Pelo fa le ci men to do Sr. José de Me de i ros Ta va-
res, Pre si den te da Assem bléia, Vice-Go ver na dor por
2 ve zes, e go ver na dor do Esta do, ocor ri da no dia 27
de abril de 2003, re que i ro nos ter mos do art. 218,
com bi na do com o art. 220 do Re gi men to Inter no e de
acor do com as tra di ções da Casa, as se guin tes ho-
me na gens:

a) in ser 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 e ao Esta do.

Sala das Ses sões, 5 de maio de 2003. – José
Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros para
en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i-
to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a V.
Exª li cen ça para subs cre ver o seu re que ri men to.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com mu i ta hon ra, Sr. Pre si den te.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Ala go as
per deu, no úl ti mo dia 27, um dos seus mais ilus tres fi -
lhos: o ex-Go ver na dor José de Me de i ros Ta va res, aos 
70 anos de ida de. S. Exª foi se pul ta do com sal vas de
ti ros e to das as hon ras de um ver da de i ro Che fe de
Esta do. Além de ter ocu pa do o ma i or car go do Esta -
do, Ta va res foi De pu ta do es ta du al por três le gis la tu-
ras, Vice-Go ver na dor e Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va por duas ve zes.

Inte gran te de tra di ci o nal fa mí lia po lí ti ca de nos -
so Esta do, era ca sa do com Dona Li e ge Ta va res e de i-
xou qua tro fi lhos: Ma u rí cio, Sa le te, Te re za e o ex-De -
pu ta do es ta du al Ra i mun do Ta va res, tam bém em pre-
sá rio, plan ta dor de cana e Pre si den te da Fe de ra ção
Ala go a na de Fu te bol, além de oito ne tos.

Sin to-me, Sr. Pre si den te, ver da de i ra men te emo -
ci o na do e hon ra do em ocu par esta tri bu na para re gis-
trar tão tris te acon te ci men to. A his tó ria de vida des te
ilus tre ala go a no é mar can te.

Mo vi do pela sua ad mi rá vel ca pa ci da de de tra-
ba lho e pelo seu ta len to po lí ti co, José Ta va res teve
uma car re i ra po lí ti ca das mais re le van tes.

Era um há bil ar ti cu la dor po lí ti co. Ti nha sen si bi li-
da de so ci al com real es pí ri to pú bli co. Era uma pes soa
de pa la vra que hon ra va os seus com pro mis sos e não
ti nha duas con ver sas di fe ren tes, uma em cada can to
da boca. Tal vez por isso, Srªs e Srs. Se na do res, pra ti-
ca men te não ti nha ini mi gos. Pelo con trá rio. Foi ami go
de vá ri as ge ra ções de po lí ti cos e sem pre pro cu ra va
so mar em cada con ver sa, em cada ne go ci a ção.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De acor do
com o Re gi men to Inter no, a úni ca ex ce ção fe i ta à
con ces são de apar te nos en ca mi nha men tos é nos re -
que ri men tos de pe sar. Então o apar te pode ser fe i to
nes te caso.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Ouço V. Exª com mu i ta hon ra.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, há meia hora, V. Exª me deu a no tí cia
que para mim é tris te por que co nhe ci o ex-Go ver na dor
José Ta va res. Qu an do fui Go ver na dor do Rio Gran de do 
Nor te, S. Exª era Vice-Go ver na dor de Ala go as, no Go-
ver no de Di val do Su ru agy.Tive com S. Exª uma fra ter nal
con vi vên cia. Dele guar do a ima gem do ci da dão ma gri-
nho, de ca be los bran cos, do bom com pa nhe i ro, do ser -
ta ne jo de boa cepa, com boa con ver sa, do bom ar ti cu la-
dor, do bom po lí ti co, do bom ala go a no. É la men tá vel
que te nha fa le ci do S. Exª. Gu ar do dele sa u da des e boa
ima gem. Eu gos ta ria que V. Exª, Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, fos se por ta dor da mi nha men sa gem à fa mí lia en lu-
ta da e ao povo de Ala go as.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço hon ra do o apar te de V. Exª.

Faço ques tão de enal te cer o exem plo como pai
de fa mí lia e a le al da de po lí ti ca que re pre sen tou José
Ta va res, con si de ra do tam bém um em pre sá rio bem–
su ce di do, plan ta dor de cana e re fe rên cia como li de-
ran ça de sua clas se. De fen sor das prer ro ga ti vas do
Po der Le gis la ti vo e da de mo cra cia, o ilus tre ala go a no
foi, du ran te toda a sua lon ga vida, um mo nu men to de
co e rên cia.

Des ta co, en tre ou tras co i sas, a emen da que
leva o seu nome e que deu es ta bi li da de para mais de
vin te mil ser vi do res pú bli cos do nos so Esta do. Isso
será sem pre jus ta men te lem bra do.

Te nho, Srs. Se na do res, óti mas lem bran ças do
ex-Go ver na dor. A ima gem que guar do dele me es ti-
mu la, sem dú vi da, a con ti nu ar nes sa ca mi nha da. Tive 
seu apo io em vá ri as ele i ções. José Ta va res era um
ami go sin ce ro. Con si de ro ver da de i ra men te sua mor te
como uma per da ir re pa rá vel para a po lí ti ca de Ala go-
as e para to dos.

Esta é a ho me na gem que que ro pres tar e sei
que o faço tam bém em nome da Ban ca da ala go a na
no Con gres so Na ci o nal, es pe ci al men te em nome do
Se na dor Te o tô nio Vi le la, que tam bém era seu gran de
ami go. To dos nós te mos o de ver cí vi co de pre ser var,
além da ma gis tral obra, os exem plos de des pren di-
men to e de vida de i xa dos por José Ta va res. Por tudo
isso, pelo aos no bres Co le gas que apro vem este voto
de pe sar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do para en ca mi nhar o
re que ri men to.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si den-
te, eu gos ta ria ape nas de usar a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce de-
rei a pa la vra a V. Exª em se gui da à vo ta ção.

Antes de sub me ter o re que ri men to à vo ta ção,
que ro as so ci ar-me às ho me na gens de pe sar pres ta-
das a José Ta va res, gran de ala go a no a quem co nhe ci
e que pres tou re le van tes ser vi ços a seu Esta do.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 319, de 2003.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o re que ri men to de pe sar.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra pela or dem ao Se na dor Amir Lan do.
Pror ro go a ses são por dez mi nu tos.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas para 
re gis trar a pre sen ça dos aca dê mi cos de Di re i to da Fa -
cul da de de Ciên ci as Hu ma nas, Exa tas e Le tras de
Ron dô nia, Faro, como tam bém da Uni ver si da de Fe-
de ral de Ron dô nia, Unir, e Fa cul da de de Ari que mes,
Faar, que se en con tram nas ga le ri as des ta Casa. A
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opor tu ni da de des ta vi si ta é pro pi ci ar aos aca dê mi cos
do Esta do de Ron dô nia o co nhe ci men to do fun ci o na-
men to dos tri bu na is su pe ri o res, do Con gres so Na ci o-
nal – nes te mo men to, do Se na do Fe de ral – bem como 
de ou tras ins ti tu i ções li ga das ao Di re i to.

Qu e ro des ta car que esta co mi ti va de hoje é pre -
si di da pe los pro fes so res do Cur so de Di re i to da Faro,
sob a li de ran ça do Dr. Ra du an Mi guel, Da vid Alves
Mo re i ra e Eli a ne Ce cí lia Fu mes. Esta ini ci a ti va tem
que ser lou va da, Sr. Pre si den te, por que opor tu ni za
aos ho mens, às mu lhe res e aos aca dê mi cos dos con -
fins da Ama zô nia sa be rem como fun ci o nam as ins ti-
tu i ções li ga das ao ramo do Di re i to, so bre tu do os tri bu-
na is su pe ri o res e o Con gres so Na ci o nal. Aqui se edi fi-
cam as leis e lá se apli cam as leis, in ter pre tan do-as e
jul gan do os fe i tos.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, re que rer a in clu são nos
Ana is des ta Casa da re la ção dos aca dê mi cos da
Faro, da Unir e da Fa cul da de de Ari que mes, bem as -
sim dos pro fes so res. Re que i ro por que este é um fato
his tó ri co. Fi ca rá aqui re gis tra do que Ron dô nia es te ve
pre sen te nes ta ses são, so bre tu do por aqui lo que há
de me lhor, os aca dê mi cos de Di re i to do nos so Esta do
de Ron dô nia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do a to dos aqui pre sen tes.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR AMIR LANDO 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 (José Sar ney) – A Mesa
re gis tra a pre sen ça dos aca dê mi cos de Di re i to do
Esta do de Ron dô nia no ple ná rio do Se na do Fe de ral.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não es ti ve
pre sen te à vo ta ção que apro vou o nome do Dr. Anto -
nio Gus ta vo Ma tos do Vale para Di re tor do Ban co
Cen tral, mas que ro re gis trar o meu voto “sim”, fa vo rá-
vel à sua apro va ção. Dr. Anto nio Gus ta vo, que é uma
pes soa de meu co nhe ci men to, é um gran de fun ci o ná-
rio e vai hon rar mu i to o Ban co Cen tral Bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 320, DE 2003

Nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no,
Re que i ro, a in ser ção em ata de Voto de Pe sar pelo fa -
le ci men to, on tem, no Rio de Ja ne i ro, do ci en tis ta po lí ti-
co René Drey fuss, PhD pela Uni ver si da de de Oxford
e au tor de nu me ro sas obras de aná li se e pes qui sa,
bem como im por tan te es tu do acer ca da re a li da de po lí-
ti ca bra si le i ra, in ti tu la do 1964: a con quis ta do Esta do.

Ra di ca do no País ha via anos, René Drey fuss
era pro fes sor do De par ta men to de Ciên cia Po li ti ca da
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro.

Re que i ro que, além do voto de pe sar, se jam en -
vi a dos pê sa mes à fa mí lia do ilus tre ci en tis ta po lí ti co e
à Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro.

Sala das ses sões, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Ger son Ca -

ma ta, Alme i da Lima e Cé sar Bor ges en vi a ram à Mesa 
pro po si ções que, em face do dis pos to no art. 235, in -
ci so III, alí nea a, do Re gi men to Inter no, se rão li das na
pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Srs.
Se na do res Val dir Ra upp, Arthur Vir gí lio, Amir Lan do e 
Cé sar Bor ges 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. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos gran des obs -
tá cu los à boa ad mi nis tra ção dos re cur sos pú bli cos ar -
re ca da dos no Bra sil tem sido a fal ta de pla ne ja men to
efi ci en te ou, ain da, a apli ca ção des ses mes mos re-
cur sos de for ma di ver sa da que ha via sido pla ne ja da.

É cer to que a di nâ mi ca da ad mi nis tra ção pú bli ca
en fren ta si tu a ções que es ca pam ao me lhor dos pla -
ne ja men tos; é cer to, tam bém, que as leis fre qüen te-
men te “en ges sam” a ação do ad mi nis tra dor – a pró -
pria Cons ti tu i ção, com to das as qua li da des que nela
de ve mos re co nhe cer, de i xa re du zi do es pa ço de ma -
no bra para os go ver nan tes dis po rem dos re cur sos ar -
re ca da dos con for me as pri o ri da des re que ri das em
de ter mi na do mo men to ou em de ter mi na da cir cuns-
tân cia.

No en tan to, Sr. Pre si den te, não se pode fa zer do 
pla ne ja men to, com base nes sas con di ções, uma tá -
bua rasa para a ad mi nis tra ção pú bli ca. Esses co men-
tá ri os se de vem ao fato de que os re cur sos pro ve ni en-
tes da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco -
nô mi co (CIDE) não têm sido apli ca dos, como era de
se es pe rar, na me lho ria da in fra-es tru tu ra do trans-
por te, em suas vá ri as mo da li da des.

Cri a da pri o ri ta ri a men te para fi nan ci ar a in fra-es-
tru tu ra do se tor de trans por tes, a CIDE está sen do uti -
li za da para ou tros fins, como o pa ga men to de ser vi-
do res do Mi nis té rio dos Trans por tes e a for ma ção do
su pe rá vit pri má rio. Há dias, o Se cre tá rio de Trans por-
tes Ter res tres do Mi nis té rio dos Trans por tes, Raul de
Bo nis, ad mi tiu que os re cur sos da CIDE con ti nu a rão
sen do usa dos para re for çar o ca i xa do Te sou ro, como
acon te ceu no ano pas sa do, no Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Não bas tas sem es ses equí vo cos, nova ame a ça
pa i ra so bre o se tor de trans por tes, ago ra per pe tra da
pelo Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia. Em re cen te de -
po i men to, aqui mes mo nes ta Casa, a Mi nis tra Dil ma
Rous seff anun ci ou que o Go ver no está es tu dan do a
pos si bi li da de de sub si di ar o gás de co zi nha com re -
cur sos da CIDE.

Em sã cons ciên cia, Sr. Pre si den te, nin guém po -
de ria ne gar o mé ri to des sa me di da, sa ben do-se que o 
gás de co zi nha é uti li za do por mais de 95% da po pu-
la ção bra si le i ra, in clu in do-se aí aque las fa mí li as mais

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  7 09683MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



ne ces si ta das. Entre tan to, a in ten ção de pri o ri zar a uti -
li za ção para esse fim de re cur sos que de ve ri am ser
apli ca dos na re cu pe ra ção e na am pli a ção da ma lha
de trans por tes con fi gu ra sim ples men te um acin te. A
se con cre ti zar tal me di da, es ta re mos di an te de uma
pro fun da in jus ti ça que terá como ví ti mas não ape nas
as em pre sas trans por ta do ras de pas sa ge i ros e de
car gas, mas, prin ci pal men te, o mo to ris ta que vi a ja a
ser vi ço ou a pas se io, ex pon do-se e ex pon do seus fa -
mi li a res aos mais gra ves ris cos.

O dis cur so da Mi nis tra Dil ma Rous seff, Sr. Pre si-
den te, foi mu i to bem re ce bi do pe las em pre sas dis tri-
bu i do ras de gás, mas re pre sen ta uma ame a ça que
deve ser re cha ça da por to dos aque les que ne ces si-
tam se lo co mo ver por esse imen so ter ri tó rio do nos so
País-con ti nen te.

Além des ses des vi os, os se to res que de ve ri am
ser con tem pla dos com as ver bas da CIDE são ain da
pre ju di ca dos pelo con tin gen ci a men to dos re cur sos e
pe las inu me rá ve is li mi na res ju di ci a is.

Para me lhor com pre en são do que se pas sa com 
a re ce i ta da CIDE, é mis ter fa zer um bre ve his tó ri co. A
CIDE foi cri a da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33 e
re gu la men ta da pela Lei nº 10.336, de 2001, in ci din do
so bre a im por ta ção e co mer ci a li za ção dos de ri va dos
de pe tró leo, gás na tu ral e ál co ol. A Lei nº 10.636, san -
ci o na da em 30 de de zem bro de 2002, re gu la men ta va
as apli ca ções dos re cur sos e era con si de ra da a re-
den ção para o se tor de trans por te, por que des ti na va
75% da re ce i ta da CIDE à in fra-es tru tu ra aqua viá ria,
fer ro viá ria, por tuá ria, ro do viá ria e mul ti mo dal de res -
pon sa bi li da de da União.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que, en tre tan to, ao 
san ci o nar a Lei ve tou o art. 5º, que fi xa va essa vin cu-
la ção. Nas ra zões do veto, o Che fe do Po der Exe cu ti-
vo ale ga va que al guns pro gra mas re ma nes cen tes do
pe río do an te ri or à li be ra ção dos pre ços e à cri a ção da 
CIDE já con su mi am 22% da ar re ca da ção pre vis ta,
com pro me ten do a vin cu la ção. Ale ga va, ain da, que a
par ce la de até 25% da ar re ca da ção era in su fi ci en te
para a im ple men ta ção da Po lí ti ca Ener gé ti ca Na ci o-
nal e para in ves ti men tos em pro je tos am bi en ta is re la-
ci o na dos com o se tor de com bus tí ve is.

Esse veto ao art. 5º, Srªs e Srs. Se na do res, re -
pre sen tou, na lin gua gem po pu lar, um bal de de água
fria para em pre sá ri os do se tor de trans por te e para to -
dos aque les que so nham com es tra das mi ni ma men te
con ser va das e se gu ras. Há dé ca das que nos sas es -
tra das se vêm de te ri o ran do. Esta mos pon do a per der
todo um pa tri mô nio du ra men te cons tru í do, por ab so-
lu ta fal ta de ma nu ten ção, e as con se qüên ci as dis so
são por de ma is co nhe ci das: um con su mo exa ge ra do

de com bus tí ve is, en ca re cen do os pro du tos para o
mer ca do in ter no e para as ven das ao ex te ri or, con fi-
gu ran do o cha ma do “Cus to Bra sil”; um imen so des-
per dí cio de mer ca do ri as pe re cí ve is, em ra zão da ex -
ten sa du ra ção das vi a gens e da fal ta de es tru tu ra de
ar ma ze na men to; vul to sos pre ju í zos para as em pre-
sas que ope ram no se tor e mes mo para mo to ris tas
que vi a jam em seus pró pri os car ros, a tu ris mo ou a
ne gó ci os; e, o pior de tudo, nu me ro sos aci den tes que
po de ri am ser evi ta dos, pou pan do vi das e mu ti la ções
de mo to ris tas e pas sa ge i ros.

Das ra zões ali nha va das pelo Go ver no an te ri or
para jus ti fi car o veto, des ta co o se guin te tre cho: “É im -
por tan te en fa ti zar que não se ques ti o na a ne ces si da-
de de in ves ti men tos no se tor de trans por te bra si le i ro,
en tre tan to se faz im pres cin dí vel à ade qua ção da dis -
tri bu i ção de re cur sos en tre as três áre as pre vis tas na
Cons ti tu i ção Fe de ral.”

A des vin cu la ção não te ria ma i o res con se qüên-
ci as, Sr. Pre si den te, se os go ver nan tes, ain da que
não li mi ta dos por ela, con si de ras sem a efe ti va pri o ri-
da de de se re cu pe rar o pa tri mô nio das es tra das bra si-
le i ras. O que ocor re, po rém, é que, de so bri ga do de
apli car os re cur sos na in fra-es tru tu ra de trans por tes,
o Go ver no des ti nou a esse se tor uma ver ba ir ri só ria.

A re ce i ta da CIDE no ano pas sa do foi de R$ 8 bi -
lhões e 800 mi lhões – su fi ci en te, de acor do com a
Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te, para re cu pe-
rar a ma i or par te das es tra das bra si le i ras. Para este
ano, pre vê-se uma ar re ca da ção em tor no de R$ 11 bi -
lhões. Os re cur sos or ça men tá ri os pre vis tos para o Mi -
nis té rio dos Trans por tes, en tre tan to, são de ape nas
R$ 3 bi lhões e 900 mi lhões, va lor que foi re du zi do
para R$ 1 bi lhão e 600 mi lhões, em face do con tin gen-
ci a men to.

O que hoje ocor re com a CIDE, já co men tei em
ou tras oca siões, é se me lhan te ao que acon te ceu com 
a CPMF. Qu an do de sua cri a ção, foi sa u da da como a
re den ção da sa ú de pú bli ca. Entre tan to, essa con tri bu-
i ção de i xou de ser uma ver ba su ple men tar, ou seja,
um re cur so ex tra or di ná rio, des ti na do a me lho rar efe ti-
va men te a sa ú de pú bli ca, para tor nar-se a ver ba or di-
ná ria des se se tor.Bas ta di zer que o or ça men to da Sa -
ú de para este ano é de R$ 24 bi lhões e 600 mi lhões e
a ar re ca da ção da CPMF é pre vis ta em R$ 24 bi lhões
e 200 mi lhões. Não se cum pre, por tan to, o ob je ti vo de
fa zer da CPMF um com ple men to para me lho rar a sa -
ú de da po pu la ção.

Para agra var as pers pec ti vas da área de trans -
por te, a ar re ca da ção da CIDE, tal como ocor re com o
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI), vem
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apre sen tan do que da em fun ção de li mi na res ju di ci a is.
Em mar ço úl ti mo, a re ce i ta pro ve ni en te da CIDE foi
38,29% in fe ri or ao ar re ca da do no mes mo mês do ano 
pas sa do.

Em Ron dô nia, Sr. Pre si den te, a ma lha viá ria,
com pre en den do, além das ro do vi as, ba si ca men te as
hi dro vi as dos rios Ma de i ra, Ma mo ré e Gu a po ré, en-
con tra-se em si tu a ção de pe nú ria. As prin ci pa is ro do-
vi as fe de ra is são a BR-174, que liga o sul do Esta do
ao Esta do de Mato Gros so e que per mi te es co ar a
pro du ção mato-gros sen se de soja pelo por to gra ne le-
i ro de Por to Ve lho; a BR-421, que liga Ari que mes, no
en tron ca men to com a BR-364, a Gu a ja rá-Mi rim; a
BR-429, que liga Cos ta Mar ques à BR-364; a BR-425, 
que une Gu a ja rá-Mi rim ao en tron ca men to com a
BR-364; a BR-319, que liga Por to Ve lho a Ma na us,
com 860 qui lô me tros; e a BR-364, a qual, como se
pode con clu ir, pe las co ne xões ci ta das, cons ti tui o
gran de eixo ro do viá rio do Esta do. Li gan do Vi lhe na, no 
ex tre mo Sul, a Por to Ve lho, ela está pra ti ca men te in -
tran si tá vel, di fi cul tan do o trans por te de pas sa ge i ros e
o es co a men to de mer ca do ri as.

A re cu pe ra ção do se tor de trans por te, po rém,
não é uma re i vin di ca ção ex clu si va dos ron do ni en ses.
Di a ri a men te acom pa nha mos, pela mí dia, os de sas-
tres ro do viá ri os e fer ro viá ri os que se re pe tem de Nor -
te a Sul do País, ce i fan do vi das, mu ti lan do pas sa ge i-
ros e pro vo can do pre ju í zos, sob a for ma de da nos aos 
ve í cu los, e per da de mer ca do ri as pe re cí ve is. A Pes -
qui sa Ro do viá ria CNT 2002 re ve lou que 38,8% da ex -
ten são das ro do vi as ana li sa das, em todo o ter ri tó rio
na ci o nal, pode ser clas si fi ca da como “de fi ci en te”,
“ruim” ou “pés si ma”. Nes sas con di ções, é ina ce i tá vel
que as au to ri da des ve nham pro por a uti li za ção – ou,
me lhor di zen do, o des vio – de re cur sos da CIDE para
ou tros fins que não os pri o ri tá ri os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil,
que vive um pe río do de re for mu la ção das po lí ti cas so -
ci a is e eco nô mi cas, não pode aban do nar, como vem
ocor ren do há tan to tem po, esse pa tri mô nio cons tru í-
do a du ras pe nas e tão es sen ci al aos bra si le i ros, que
con sis te na ma lha e na in fra-es tru tu ra de trans por tes.
Por mu i to que pre ci se mos ge rar su pe rá vit pri má rio e
fa zer em face de ou tras des pe sas, pre ci sa mos le var
em con ta que o se tor de trans por te é es sen ci al para
in cre men tar mos as ex por ta ções, para nos tor nar mos
in de pen den tes da im por ta ção de pe tró leo, para evi -
tar mos o des per dí cio de pro du tos pe re cí ve is e, prin ci-

pal men te, para ga ran tir mos ma i or se gu ran ça a to dos
aque les que se lo co mo vem por nos so vas to ter ri tó rio.

Mu i to obri ga do!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, leio, para que
cons te dos Ana is do Se na do Fe de ral, o edi to ri al pu bli-
ca do na edi ção de hoje, dia 6 de maio de 2003,do jor -
nal O GLOBO, sob o tí tu lo “Ve lho Fan tas ma”, em que
o jor nal con de na pre ten di das al te ra ções nos cri té ri os
le ga is de in cen ti vo cul tu ral. O ar ti go re fe re-se às no-
vas mo da li da des anun ci a das pelo Se cre tá rio de Co -
mu ni ca ção do Go ver no do Pre si den te Lula, Sr. Luiz
Gus hi ken, as qua is, se gun do de nún ci as do ci ne as ta
Cacá Di e gues, sig ni fi ca ri am re tro ces so, com sé ri os
pre ju í zos para a cul tu ra bra si le i ra.

O edi to ri al é do se guin te teor:

Rio, 6 de Maio de 2003

Ve lho fan tas ma

No fi nal dos anos 40, quan do a en tão
União So vié ti ca re cu pe ra va-se da ca tás tro fe
que foi, para o país, a Se gun da Gu er ra
Mun di al, Jo sef Sta lin en tre gou a um mem-
bro do Po lit bu ro, Andrei Jda nov, a ta re fa de
pôr a clas se ar tís ti ca es tri ta men te den tro
dos pa râ me tros ide o ló gi cos do re gi me. A
ori en ta ção foi se gui da com ri gor ex tre mo; e
quem não obe de cia ao que se cha mou de
“re a lis mo so ci a lis ta” pas sa va a en fren tar a
có le ra do re gi me.

Nada de pa re ci do, com cer te za, está
acon te cen do no Bra sil; mas o nome de Jda -
nov foi lem bra do pelo ci ne as ta Cacá Di e-
gues, na en tre vis ta que con ce deu ao Globo,
e em que ele pro tes ta con tra os ru mos que
co me ça a to mar a po lí ti ca cul tu ral do go ver-
no Lula. O mais cu ri o so é que essa po lí ti ca
não par te do Mi nis té rio da Cul tu ra, e sim da
Se cre ta ria de Co mu ni ca ção do mi nis tro
Gus hi ken; o que si na li za uma in ter fe rên cia
di re ta da má qui na do go ver no na con du ção
do que po de ria ser uma po lí ti ca de cul tu ra.

É um re tro ces so, e a clas se ar tís ti ca
tem todo o di re i to de es tar em pâ ni co. Esse
con tro le exer ci do atra vés dos sub sí di os para 
a cul tu ra atin ge so bre tu do a área do ci ne ma;
e é exa ta men te aí que se vê por que a dis -
cus são é es ta pa fúr dia. Como lem brou Cacá
Di e gues, o ca mi nho para um ci ne ma na ci o-
nal auto-sus ten tá vel ti nha sido aber to pela
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Lei do Au di o vi su al de 1994. Des de en tão,
pro du zi ram-se 250 fil mes; e a par ce la de
mer ca do do ci ne ma na ci o nal, que era de
1% do mer ca do, está che gan do per to dos
10%. O su ces so vi si ta um fil me na ci o nal de -
po is do ou tro  – “Ci da de de Deus”, “Deus é
bra si le i ro”, “Ca ran di ru”. Que ou tros in dí ci os
se ri am ne ces sá ri os de que uma de ter mi na-
da po lí ti ca cul tu ral está dan do cer to?

Ci ne ma é di ver são de mas sa; atra vés
da in dús tria ci ne ma to grá fi ca, um país vi si ta
as suas re a li da des, o que é um modo de re -
fle tir so bre elas, de mo di fi cá-las no que isto
seja ne ces sá rio. Mas, a jul gar pelo que es ta-
mos ven do, não se rão mais os ar tis tas e di -
re to res que es co lhe rão os seus pro je tos: a
de ci são es cor re ga para a bu ro cra cia de um
ór gão do go ver no que se quer tem com pro-
mis so di re to com a cul tu ra. Que fa rão os
apren di zes de fe i ti ce i ro se es ses “no vos pro -
je tos” de vol ve rem o ci ne ma bra si le i ro à épo -
ca do ma ras mo?

O SR AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te,Srªs e Srs. Se na do res, Ga bri e la, a me ni na cu -
jas mãos en tre la ça das sim bo li za vam a ima gem do
pás sa ro da paz, aca len ta va um so nho. Re u nir a fa-
mí lia e os seus me lho res ami gos para um pas se io
no mar. Se ria em agos to, no gla mour da pas sa gem
dos seus 15 anos.

Num do min go de sol, ce ná rio mais que per fe i to
para a re a li za ção do so nho de Ga bri e la, seus pais to -
ma ram um bar co, tal vez sem as flo res tí pi cas das fes -
tas de de bu tan tes, e de po si ta ram, nas águas da Gu a-
na ba ra, cin zas, o que res tou de um cor po es ten di do
no chão, ví ti ma da sa ra i va da a esmo de uma guer ra
não de cla ra da.

Como Ga bri e la, ou tras mais de qua ren ta mil ví ti-
mas da vi o lên cia ti ve ram suas his tó ri as de vida in ter-
rom pi das, em ape nas um ano, no Bra sil. Como os
pais e os de ma is fa mi li a res de Ga bri e la, ou tros du-
zen tos mil, pou co mais, pou co me nos, cho ra ram,
cada um, a dor da per da do san gue do seu san gue.
Como os me lho res ami gos de Ga bri e la, quem sabe,
ou tros mais de um mi lhão tam bém cho ra ram a dor da
par ti da da que les que fo ram fe i tos “para se guar dar no
lado es quer do do pe i to”.

São mais de qua ren ta mil mor tos pre ma tu ra-
men te, por ano, de bala per di da ou mi ra da, nas ruas,
nas ca sas, nos mor ros, nos ro ça dos, nas be i ras de

es tra da ou nos me i os-fios, no Rio de Ja ne i ro, em Na -
tal, em São Pa u lo, em San tos, em Vi tó ria, em Por to
Ale gre e em Por to Ve lho.

Ontem, a co mo ção na ci o nal, no va men te, to mou
con ta de to dos os la res do País. Lu ci a na, 19 anos,
tam bém ali men ta o seu so nho: sal var vi das como en -
fer me i ra. Quem sabe quan tas ví ti mas da vi o lên cia
pas sam pela ima gi na ção de Lu ci a na, nos hos pi ta is,
nos pos tos de sa ú de das pe ri fe ri as, ou nos cen tros de 
tra ta men to in ten si vo, igua is ao que ela, hoje, con va-
les ce, ví ti ma de mais uma bala, ar re mes sa da con tra
sua co lu na cer vi cal.

Tris te iro nia, ela que se dis põe de di car sua vida
pe los en fer mos, cor re o ris co de pas sar o res tan te de
sua exis tên cia na de pen dên cia de sua fa mí lia, de
seus ami gos, e de ou tras pes so as que exer cem, exa -
ta men te, a pro fis são com a qual ela ain da so nha.

O mun do as sis tiu, es tar re ci do e es tu pe fa to, aos
hor ro res de mais uma guer ra que, em nome de Deus
e da li ber da de, ma tou e mu ti lou ino cen tes. Foi mais
um es pe tá cu lo pi ro téc ni co mon ta do para efe i to de de -
mons tra ção de po der e para sa tis fa zer a sa nha do lu -
cro, em uma eco no mia de mer ca do em que as re la-
ções não se re ves tem de qual quer ves tí gio de pu dor.

Che chê nia, Bós nia, Afe ga nis tão, Ira que. Pois
bem, nes sas guer ras, igual men te san gren tas, tom ba-
ram me nos de 10% do to tal de mor tos das exe cu ções
ocor ri das no Bra sil em ape nas 12 me ses. A mé dia anu -
al de ví ti mas fa ta is da guer ra de Ango la foi de 13 mil; a
dos Cur dos, 3 mil; a do Ti mor Les te, 3,8 mil. Os 36
anos da guer ra ci vil na Co lôm bia, con du zi da pelo nar -
co trá fi co, re sul tou na mor te de 45 mil pes so as, 1,15 mil 
por ano. Os con fli tos re li gi o sos na Irlan da do Nor te, em
mais de duas dé ca das, re sul ta ram em 3.250 mor tos.
Nos 9 anos da guer ra da Argé lia, 75.000. 

A vi o lên cia no Bra sil mata, em mé dia, 40,8 mil
por ano. Em ape nas 6 anos, de 1995 a 2001, mor re-
ram, apro xi ma da men te, 245 mil bra si le i ros nes ta tal
guer ra ci vil não de cla ra da. São da dos ofi ci a is que,
ain da as sim, es con dem os cor pos en ter ra dos nos ce -
mi té ri os clan des ti nos da que les que, mu i tas ve zes, le -
gal men te nem nas ce ram, por que fal tam-lhes re cur-
sos para o mero re gis tro de vida e de mor te. Vi ve ram
pou co, mor re ram cedo. Para o Esta do, nem exis ti ram.

Os me i os de co mu ni ca ção di vi di ram, nos úl ti-
mos dias, os seus no ti ciá ri os en tre a guer ra do Ira que
e os con fron tos en tre “fac ções ri va is” no Rio de Ja ne i-
ro. As “au to ri da des”, a re bo que dos fa tos, pro me tem
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“ocu par” os mor ros, como se tra tas se de ver bo que
sig ni fi que, ape nas, uma ope ra ção mi li tar.

São Pa u lo, so men te em 1999, re gis trou 12 mil
ho mi cí di os, ano em que o País gas tou R$55 bi lhões
em as sun tos di re ta men te li ga dos à vi o lên cia, ou seja,
14% do Pro du to Inter no Bru to, o PIB da que le ano. 

Mas, a vi o lên cia no ti ci a da nas gran des me tró-
po les bra si le i ras ten de a es ca mo te ar as ocor rên ci as
nos Esta dos me nos im por tan tes, em ter mos de po -
pu la ção e ren da. Se le va da em con ta a po pu la ção de 
cada Esta do, o Espí ri to San to é o mais vi o len to do
País, em ter mos do nú me ro de ho mi cí di os por
100.000 ha bi tan tes (50,6). Logo a se guir, Per nam bu-
co, com 40,4. O ín di ce de Ron dô nia (39,2) não des -
men te o no ti ciá rio po li ci al dos jor na is lo ca is. Le va da
em con si de ra ção a taxa de ho mi cí di os, o Esta do
ocu pa o nada hon ro so ter ce i ro lu gar en tre os 27
Esta dos da Fe de ra ção.

Se con si de ra das as ca pi ta is, a taxa de Por to Ve -
lho (58,7) é a se gun da ma i or do País, pou co aba i xo
de Vi tó ria (63,2) e, sig ni fi ca ti va men te, ma i or que Rio
de Ja ne i ro (35,6). Isto sig ni fi ca que a ca pi tal de Ron -
dô nia é mais vi o len ta, re la ti va men te, que a ci da de do
Rio de Ja ne i ro, em bo ra os me i os de co mu ni ca ção na -
ci o nal pas sem ao lar go do fato. Isso, sem con tar ou -
tros cri mes igual men te he di on dos, como o de es tu-
pro, de nun ci a dos pe los or ga nis mos de de fe sa da mu -
lher, que co lo cam Por to Ve lho no topo de um pó dio in -
de se já vel, se con si de ra do o ta ma nho da po pu la ção
lo cal.

Não se quer com pa rar o ta ma nho, nem o en -
de re ço, da dor. Ela é a mes ma, nos cam pos de ba ta-
lha da guer ra de cla ra da, ou no cor po em cha mas do 
ín dio pa ta xó. É igual em Bag dá, no Rio de Ja ne i ro,
ou em Por to Ve lho. O que se quer é cha mar a aten -
ção para um pro ble ma que já ad qui re di men sões
que, ao que tudo in di ca, fu giu ao con tro le do Esta do
bra si le i ro. A guer ra de cla ra da ad mi te a di plo ma cia e 
o ces sar-fogo. Na guer ra não de cla ra da, não há to -
le rân cia, e seus co man dos, quan do exis tem, são ir -
re con ci liá ve is. A pri me i ra, é de fla gra da por go ver-
nos ins ti tu í dos; a úl ti ma, é exe cu ta da por es ta dos
pa ra le los.

A guer ra do Ira que tem, fren te e ver so, os có di-
gos de bar ra dos fal cões do Pen tá go no. Os ti ro te i os
da Li nha Ver me lha não têm, nem mes mo, eti que tas
de pro ce dên cia. As ba las per di das são cre di ta das (ou
de bi ta das) ao trá fi co, cu jos co man dos prin ci pa is es -

tão, iro ni ca men te, sob a pro te ção do Esta do e de
seus go ver nos ins ti tu í dos.

A guer ra no Ira que não foi mo ti va da pela ex clu-
são so ci al e, mu i to me nos, pela li ber da de do povo ira -
qui a no. Fos se as sim, o Esta dos Uni dos te ri am de-
sem pe nha do o mes mo pa pel em Ko so vo, em Ti mor
Les te ou no nor te do Con go, onde, se gun do a im pren-
sa, 996 le mas, as sim é cha ma da a po pu la ção lo cal,
fo ram mor tos a ma cha da das. O Ira que está so bre um
len çol de pe tró leo, ma té ria-pri ma em fal ta na ma triz
ener gé ti ca nor te-ame ri ca na e nos pa í ses mais de-
sen vol vi dos. Ao in va dir o Ira que, os Esta dos Uni dos
pro mo ve ram um ver da de i ro des mon te da Orga ni za-
ção das Na ções Uni das, a ONU, ape sar do dis cur so
do cha ma do mun do glo ba li za do.

A vi o lên cia no Rio de Ja ne i ro, em São Pa u lo,
em Vi tó ria, em Por to Ve lho, ou em ou tra ci da de bra -
si le i ra, é  fru to, prin ci pal men te, do nar co trá fi co e da
ex clu são so ci al que ge rou essa es pé cie de apart-
he id so ci al, so bre a qual a his tó ria dos con fli tos
mun di a is é rica em exem plos. O apart he id so ci al,
no Bra sil, se in ten si fi cou com o des mon te do Esta -
do bra si le i ro, em nome do mes mo dis cur so do mun -
do glo ba li za do.

Não se pode ne gar que o País per deu essa
guer ra, e não foi para o ale ga do su ca te a men to do
apa ra to po li ci al. O Bra sil ren deu-se aos co man dos do
ca pi tal fi nan ce i ro es pe cu la ti vo e seus ata ques in te li-
gen tes.

A mu ni ção fi nan ce i ra que fal ta à sa ú de, à edu ca-
ção, à se gu ran ça pú bli ca e ao com ba te à fome é a
mes ma dos su pe rá vits fis ca is e dos pa ga men tos de
ju ros e en car gos, que trans fe rem para cre do res in sa-
ciá ve is mais de R$100 bi lhões anu a is.

Por tan to, a paz no mun do so men te será pos sí-
vel com a re vi ta li za ção da Orga ni za ção das Na ções
Uni das e, a par tir dela, a dis cus são e a im plan ta ção
de uma nova or dem mun di al. E o fim da vi o lên cia no
Bra sil só ocor re rá com a re cons tru ção do Esta do bra -
si le i ro e a for mu la ção de um pro je to de de sen vol vi-
men to ver da de i ra men te na ci o nal.

O pe tró leo, ou ou tra ma té ria-pri ma es cas sa nos
pa í ses mais de sen vol vi dos, não pode con ti nu ar sen -
do o mote para in va sões e ocu pa ções, em es ca la pla -
ne tá ria. O lu cro, numa eco no mia de mer ca do glo ba li-
za do, não pode ser o con du tor úni co das gran des de -
ci sões de po lí ti cas na ci o na is. O es ta do pa ra le lo não
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pode di tar nor mas so la pa das do Esta do de mo crá ti co
e de di re i to.

Qu an do agos to che gar, não ha ve rá ba i le de de -
bu tan te para a me ni na Ga bri e la. Com cer te za, as flo -
res da ju ven tu de dos sa lões de seus so nhos in ter rom-
pi dos se rão le va das, pe los seus pais e ami gos, ao
mar que ela hoje en fe i ta, em paz. 

Qu an do agos to che gar, não sei que ida de terá o
me ni no-sím bo lo da guer ra, bra ços de ce pa dos pe los
mís se is di tos in te li gen tes. Afi nal, seus olhos pa ra dos
no ar pa re ci am in di car não ha ver mais o tem po. Ou,
quem sabe, a eter ni da de de hor ro res e de hu mi lha-
ções.

Qu an do o tem po vol tar, eu que ro o sor ri so nos
ros tos dos pais e dos ami gos de Lu ci a na. E que as
ima gens dos te le jor na is que cons ter na ram todo o
País, na no i te de on tem, se jam ca ri nho sa men te ar -
quiva das, para que a co mo ção seja ain da ma i or,
quan do elas fo rem re lem bra das, no dia de sua for -
ma tu ra.

Dia virá em que a es pe ran ça será de cla ra da so -
le ne men te ven ce do ra. Por isso, en quan to hou ver a
guer ra e a vi o lên cia, em Bag dá, no Rio de Ja ne i ro ou
em Por to Ve lho, que nin guém des can se em paz. E vá
à luta. Pela paz!

Era o que eu ti nha a di zer,

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, este Se na do, na tar de
de on tem, por in ter mé dio dos Se na do res Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, Ro ber to Sa tur ni no e Ro meu Tuma,
ho me na ge ou de ma ne i ra mu i to bo ni ta a vida e as idéi-
as do po e ta Waly Sa lo mão, que tão re pen ti na men te
nos de i xou.

Peço li cen ça, Srªs e Srs. Se na do res, como ami -
go, como con ter râ neo de Waly, para tam bém me as -
so ci ar e re no var as ho me na gens do Se na do, fa lan do
em nome de to dos os ba i a nos, por que a Ba hia tam -
bém quer lou var um fi lho tão que ri do, um agi ta dor cul -
tu ral que tão bem ex pres sou nos sa ba i a ni da de nos
seus ges tos te a tra is e lar gos, na sua pro sa far ta, na
sua can du ra.

La Fon ta i ne, em uma de suas fá bu las, dis se que 
“a mor te não sur pre en de o sá bio. Ele está sem pre
pron to para par tir”.

Sin to e la men to di zer que Waly foi um sá bio sur -
pre en di do pela mor te. À fren te da Se cre ta ria Na ci o nal
do Li vro e Le i tu ra, aten den do a con vi te do Mi nis tro
Gil ber to Gil, Waly mos tra va um en tu si as mo con ta gi-

an te e uma de di ca ção to tal, in gre di en tes que co lo ca-
va em tudo que fa zia.

Era as sim, com en tu si as mo ju ve nil, que fa la va e
dis cu tia as idéi as do seu Pro je to Fome de Li vro, que
es ta va ma te ri a li zan do no Mi nis té rio da Cul tu ra e que
via como um com ple men to para o pro je to ma i or de
trans for ma ção da so ci e da de bra si le i ra do go ver no a
que ser via.

Fa lan do so bre este so nho, pa re cia mes mo um
Cas tro Alves, com seu gon go ris mo pe cu li ar, gri tan do
pe las ruas de Sal va dor:

Ben di to o que se me ia,
li vros...li vros à mão che ia...
e man da o povo pen sar!

Gon gó ri co como Cas tro Alves, bar ro co como
Gre gó rio de Mat tos Gu er ra, o mal di to Boca do Infer -
no, per so na gem que ele en car nou no ci ne ma com o
pra zer de quem es ta va dan do vida a um ído lo ado-
ra do.

Ape sar dis so, des te bar ro quis mo mu i tas ve zes
vis to com pre con ce i to, Waly nun ca de i xou de ser
um re a li za dor res pon sá vel, um ver da de i ro exe cu ti-
vo da cul tu ra. Foi as sim em Sal va dor, quan do pre si-
diu a Fun da ção Gre gó rio de Mat tos e tam bém
quan do co or de nou o car na val da ci da de. A com pe-
tên cia na ges tão pú bli ca foi a mes ma que mos trou
na vida ar tís ti ca.

Assim tam bém ha ve ria de ser na Se cre ta ria Na -
ci o nal do Li vro e Le i tu ra, que ele che fi ou por tão cur to
es pa ço de tem po. Tive o pra zer de ouvi-lo, numa vi si ta
ao Se na do, so bre as idéi as que pre pa ra va. Pla ne ja-
mos ações para a Ba hia e até para Je quié, nos sa ci -
da de co mum, onde nos cri a mos e vi ven ci a mos nos -
sas pri me i ras im pres sões do mun do. Infe liz men te, a
mor te não quis es pe rar por Waly.

So bre a im por tân cia de Waly para a his tó ria cul -
tu ral do País, meus co le gas Se na do res não de i xa ram
la cu nas e dis se ram tudo.

De fato, Waly foi um per so na gem sui ge ne ris,
um cri a dor às ve zes exó ti co, mas do ta do de um agu -
ça do faro para a ino va ção, para a van guar da. Por isto 
foi Tro pi ca lis ta e de po is ra di ca li zou ain da mais na
sua es té ti ca, se apro xi man do dos cha ma dos “ar tis-
tas mar gi na is” do udi-gru di, que era uma auto-iro nia
ao ró tu lo de ar tis tas un der ground que re ce bi am da
crí ti ca.
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Como cri a dor, mar cou toda uma ge ra ção com a
mú si ca Va por Ba ra to, com pos ta com Ma ca lé e lan ça-
da por Gal Cos ta no show Gal a Todo Va por, que o
pró prio Waly pro du ziu. Foi par ce i ro de al guns dos ma -
i o res com po si to res de mú si ca po pu lar do País. Seu li -
vro de po e mas “Me se gu ra qu’eu vou dar um tro ço” vi -
rou peça de cul to. Na ma tu ri da de, con quis tou inú me-
ros prê mi os li te rá ri os, como o Ja bu ti (1997) e o
Alphon sus Gu i ma rães (1996).

Este ve ao lado de per so na gens len dá ri os da ge -
ra ção que re ne gou tan to o or to do xis mo da es quer da
quan to o ofi ci a lis mo do re gi me mi li tar. Entre es tes
per so na gens es tão Tor qua to Neto, po e ta pi a u i en se
pre ma tu ra men te de sa pa re ci do, que Waly aju dou a
per pe tu ar re u nin do po e mas e es cri tos na fa mo sa co -
le tâ nea Os Últi mos Dias de Pa u pé ria. Tam bém per -
so na gem cul tu a do, o ar tis ta plás ti co Hé lio Oi ti ci ca,
que ves tia sua pró pria obra de arte, foi bi o gra fa do por
Waly no li vro Qual É Pa ran go lé.

Eram to dos do ce men te lou cos mas aque la lou cu-
ra de les nos ali vi a va; nós os for ma is, os nor ma is, nos re -
a li zá va mos na que la ico no clas tia. É por isto que não
ape nas Waly, mas o es ti lo Waly nos fará mu i ta fal ta.

No fi nal da can ção Va por Ba ra to, a le tra de
Waly diz:

Oh, sim, eu es tou tão can sa do
Mas não pra di zer que eu es tou indo em -

bo ra
Tal vez eu vol te
Um dia
Eu vol to.

O que o País es pe ra ago ra é que este Go ver no
pos sa ho me na ge ar Waly vi a bi li zan do o Fome de Li -
vro, para que nos so po e ta re al men te vol te a con vi ver
co nos co por meio des te so nho que co me çou a plan -
tar na Se cre ta ria Na ci o nal do Li vro e da Le i tu ra.

De i xo aqui a mi nha ho me na gem à mãe, aos ir -
mãos, fi lhos e à se nho ra do nos so sa u do so Waly e
peço a in cor po ra ção des ta men sa gem aos ana is da
Casa.

Mu i to obri ga do.

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

ORDEM DO DIA

1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 1999

Vo ta ção No mi nal

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que al te ra os ar ti gos 52, 225 e 231 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (re gras para de mar ca ção de ter ras in dí ge-
nas), ten do

Pa re cer sob nº 317, 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
Amir Lan do, fa vo rá vel, com as Emen das 1 a 4-CCJ,
que apre sen ta.

2

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 10, de 2000)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 263, de 1999, de au to ria do Se na dor Álva -
ro Dias, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.491, de 9
de se tem bro de 1997, que dis põe so bre pro ce di men-
tos re la ti vos ao Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za-
ção, ten do

Pa re ce res sob nºs 535 e 536, de 2000, e 72, de
2002, das Co mis sões

 – de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, fa vo rá vel; e

 –  de Assun tos Eco nô mi cos, 1º pro nun ci a men to:
(so bre o Pro je to), Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão, pela 
re je i ção, com voto ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, e vo tos con trá ri os dos Se na do res
José Alen car, Ra mez Te bet, Pa u lo Har tung, Pe dro Si -
mon, Antô nio Car los Va la da res, José Edu ar do Du tra e
Edu ar do Su plicy; 2º pro nun ci a men to: (Em re e xa me,
nos ter mos do Re que ri men to nº 486, de 2000), Re la tor
ad hoc: Se na dor Fre i tas Neto, re i te ran do pa re cer an -
te ri or da Co mis são, pela re je i ção da ma té ria.

3

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu-
ção nº 5, de 2001 (apre sen ta do pela Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, como con clu-
são de seu Pa re cer nº 27, de 2001, Re la tor: Se na dor
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Artur da Tá vo la), que ins ti tui o Gru po Par la men tar Ca -
na dá-Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as.

4

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184, 
DE 2002 – COMPLEMENTAR

Vo ta ção No mi nal

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 184, de 2002 – Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Chi co Sar to ri, que re gu la men ta o § 4° do
art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre o pe -
río do de cri a ção, in cor po ra ção, fu são e des mem bra-
men to de Mu ni cí pi os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 82, de 2003, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jerf fer son Pe res, com voto em se pa ra do do
Se na dor Oli vir Ga bar do.

5

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 66, de 2000 (nº 4.132/93, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a res pon sa bi li da de téc ni ca
por cur sos li vres de lu tas, na ta ção e gi nás ti ca, ten do

Pa re cer sob nº 1.276, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAS, que apre -
sen ta, com vo tos con trá ri os da Se na do ra Emí lia Fer -
nan des e do Se na dor Tião Vi a na e ,em se pa ra do, do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

6

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do Re cur so

nº 8, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 34, de 2000, de au to ria do Se na dor Osmar
Dias, que al te ra a Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de
1995, que “dis põe so bre o re gi me de con ces são e
pres ta ção de ser vi ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”, de-
ter mi nan do que to das as con ces sões de ser vi ços pú -
bli cos se jam pre ce di das de re la tó rio de im pac to eco -
nô mi co-so ci al, ten do

Pa re ce res sob nºs 407 e 408, de 2002, das Co -
mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di-
ci da de e téc ni ca le gis la ti va da ma té ria, e pro pon do

seja ou vi da a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
quan to ao mé ri to; e 

 – de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, pela re je i ção.

7

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 97, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 97, de 2002 (nº 379/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra a Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de
1992, que “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”, ten do

Pa re cer sob nº 207, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca, fa vo rá vel, com Emen da nº
1-CCJ, de re da ção, que apre sen ta.

8

PARECER Nº 175, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 175,
de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
Re la tor: Se na dor Ney Su as su na, so bre a Indi ca ção
nº 5, de 2002, do Se na dor Ra mez Te bet, que su ge re
à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos que pro ce da
es tu do que vi a bi li ze pos sí vel pro po si ção le gis la ti va
que vise à subs ti tu i ção da ces ta bá si ca pelo cor res-
pon den te va lor em di nhe i ro, con clu in do fa vo ra vel-
men te à in di ca ção e pela cons ti tu i ção de uma Sub-
co mis são Tem po rá ria no âm bi to da que la Co mis são,
a fim de que se cum pram os ob je ti vos al me ja dos
pela re fe ri da pro po si ção.

9

REQUERIMENTO Nº 112, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 112, 
de 2003, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, so li ci-
tan do in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
so bre in dí cio de va za men to de in for ma ção pri vi le gi a da
de um cam po gi gan te de pe tró leo na ba cia de Ser gi pe
fe i ta pela Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo  – ANP, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 316, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 7
mi nu tos.)
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Ata da 50ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 7 de maio de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ro meu Tuma e Ga ri bal di Alves Fi lho.

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

Ael ton Fre i tas  – Alme i da Lima  – Alo i zio Mer ca-
dan te  – Alva ro Dias  – Amir Lan do  – Ana Jú lia Ca re-
pa  – Ante ro Paes de Bar ros  – Anto nio Car los Ma ga-
lhães  – Anto nio Car los Va la da res  – Arthur Vir gí lio  –
Au gus to Bo te lho  – Cé sar Bor ges  – Del ci dio Ama ral  –
De mos te nes Tor res  – Du ci o mar Cos ta  – Edi son Lo -
bão  – Edu ar do Aze re do  – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Edu ar do Su plicy  – Efra im Mo ra is  – Eu rí pe des Ca -
mar go  – Fá ti ma Cle i de  – Fer nan do Be zer ra  – Flá vio
Arns  – Ga ri bal di Alves Fi lho  – Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or  – Ger son Ca ma ta  – Gil ber to Mes tri nho  – Hé lio
Cos ta  – He lo í sa He le na  – He rá cli to For tes  – Ide li
Sal vat ti  – Iris de Ara u jo  – Jef fer son Pe res  – João
Alber to Sou za  – João Ba tis ta Mot ta  – João Ca pi be ri-
be  – João Ri be i ro  – Jo nas Pi nhe i ro  – Jor ge Bor nha-
u sen  – José Agri pi no  – José Jor ge  – José Ma ra nhão
– José Sar ney  – Ju vên cio da Fon se ca  – Le o mar Qu -
in ta ni lha  – Le o nel Pa van  – Lú cia Vâ nia  – Luiz Ota vio
– Mag no Mal ta  – Mão San ta  – Mar ce lo Cri vel la  –
Mar co Ma ci el  – Mo za ril do Ca val can ti  – Osmar Dias 
– Pa pa léo Paes  – Pa trí cia Sa bo ya Go mes  – Pa u lo
Octá vio  – Pa u lo Paim  – Pe dro Si mon  – Ra mez Te bet
– Re gi nal do Du ar te  – Re nan Ca lhe i ros  – Re nil do
San ta na  – Ro ber to Sa tur ni no  – Ro dolp ho Tou ri nho  –
Ro me ro Jucá  – Ro meu Tuma  – Sér gio Ca bral  – Sér -
gio Gu er ra  – Sér gio Zam bi a si  – Serys Slhes sa ren ko
– Sibá Ma cha do  – Tas so Je re is sa ti  – Te o to nio Vi le la
Fi lho  – Tião Vi a na  – Val dir Ra upp  – Val mir Ama ral

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 78 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 52/2003, de 2 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao
Re que ri men to nº 77, de 2003, do Se na dor Hé lio Cos -
ta. O re que ri men to vai ao Arqui vo.

Nº 1.067/2003, de 30 de abril úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do do Meio Ambi en te, en ca mi nhan do in for ma-
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 46, de 2003,
do Se na dor Edu ar do Aze re do.

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

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 20, DE 2003)

(Nº 2.041/99, na Casa de ori gem.)

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 80 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 80 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 § 3º:

“Art. 80. .................................................
..............................................................
§ 3º A ins ta la ção de equi pa men to de

con tro le ele trô ni co de ve lo ci da de será pre-
ce di da de si na li za ção ver ti cal e ho ri zon tal e
de am pla di vul ga ção pe los me i os de co mu-
ni ca ção.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 2.041, DE 1999

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 80 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  – O art. 80, 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, fica
acres ci do de um pa rá gra fo, que será o ter ce i ro, com a
se guin te re da ção:

“Art. 80 ..................................................
“§ 3º A co lo ca ção de equi pa men to de

con tro le ele trô ni co de ve lo ci da de será pre-
ce di da de si na li za ção ver ti cal e ho ri zon tal e
de am pla di vul ga ção pe los me i os de co mu-
ni ca ção.”

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

Art 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

Os ór gãos e en ti da des de trân si to têm am pli a do
o uso dE equi pa men tos de con tro le ele trô ni co de ve -
lo ci da de, po pu la ri za dos com o ape li do de “par da is”,
que, por fal ta de si na li za ção ade qua da, tem-se trans -
for ma do em ins tru men tos de apli ca ção e ar re ca da-
ção de mul tas, ao in vés de se rem re cur sos de edu ca-
ção para o trân si to. A in tro du ção de um pa rá gra fo ao
art. 80, do CBT, que tra ta de si na li za ção de trân si to,
tem o pro pó si to de afas tar essa fú ria pu ni ti va, man-
ten do o ca rá ter pe da gó gi co do equi pa men to.

Bra sí lia (DF),  11 de no vem bro  de 1999  –
De pu ta do Tel mo Kirst.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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.

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

CAPÍTULO VII
Da Si na li za ção de Trân si to

Art. 80. Sem pre que ne ces sá rio, será co lo ca da
ao lon go da via, si na li za ção pre vis ta nes te Có di go e
em le gis la ção com ple men tar, des ti na da a con du to res
e pe des tres, ve da da a uti li za ção de qual quer ou tra.

§ 1º A si na li za ção será co lo ca da em po si ção e
con di ções que a tor nem per fe i ta men te vi sí vel e le gí-
vel du ran te o dia e a no i te, em dis tân cia com pa tí vel
com a se gu ran ça do trân si to, con for me nor mas e es -
pe ci fi ca ções do Con tran.

§ 2º O Con tran po de rá au to ri zar, em ca rá ter ex -
pe ri men tal e por pe río do pre fi xa do, a uti li za ção de si -
na li za ção não pre vis ta nes te Có di go.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2003
(Nº 4.853/2001, na Casa de ori gem)

Acres cen ta in ci so ao § 1º do art. 2º e 
al te ra o art. 7º da Lei nº 9.424, de 24 de
de zem bro de 1996, que dis põe so bre o
Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men-
to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za-
ção do Ma gis té rio - FUNDEF.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 2º da Lei nº 9.424, de 24 de

de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te in ci so III:

“Art. 2º ..................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
III – as ma trí cu las da edu ca ção es pe ci-

al ofe re ci da por ins ti tu i ções pri va das sem
fins lu cra ti vos, es pe ci a li za das e com atu a-
ção ex clu si va nes ta mo da li da de de en si no,
nos ter mos do art. 60, ca put, da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996.

.................................................... ”(NR)

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 9.424, de 24 de de-
zem bro pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 7º Os re cur sos do Fun do, in clu í-
da a com ple men ta ção da União, quan do for 
o caso, se rão uti li za dos pe los Esta dos, Dis -
tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, as se gu ra dos
pelo me nos ses sen ta por cen to para a re-
mu ne ra ção de pro fis si o na is do Ma gis té rio,
em efe ti vo exer cí cio de suas ati vi da des no
en si no fun da men tal pú bli co ou em ins ti tu i-
ções pri va das sem fins lu cra ti vos, es pe ci a li-
za das e com atu a ção ex clu si va na edu ca-
ção es pe ci al.” (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.853, DE 2001

Alte ra o § 1º do art. 2º da Lei nº
9.424, de 24 de de zem bro de 1996, que
dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men-
tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo 1º do art. 2º da Lei nº 9.424,

de 24 de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a
se guin te al te ra ção:

Art. 2º ...................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
I – .........................................................
II – ex cep ci o nal men te, as ma trí cu las

para aten di men to edu ca ci o nal fe i ta em clas -
ses, es co las ou ser vi ços es pe ci a li za dos, em 
fun ção das con di ções es pe ci fi cas dos alu-
nos, por Insti tu i ções pri va das, sem fins lu-
cra ti vos.

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral em seu art. 208, in ci sos I
e III, e a Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o-
nal (LDB, art. 58 a 60), ga ran ti ram aos alu nos com ne -
ces si da des edu ca ci o na is es pe ci a is, o di re i to ao en si-
no es pe ci a li za do e gra tu i to. Re co nhe ce a edu ca ção
es pe ci al como uma mo da li da de trans ver sal aos di ver-
sos ní ve is de en si no e ca paz de aten der as es pe ci fi ci-
da des do pro ces so de apren di za gem dos alu nos.

Na ma i o ria das lo ca li da des, a mo da li da de de
edu ca ção es pe ci al é ofe re ci da por ins ti tu i ções de ca -
rá ter fi lan tró pi co, sem fins lu cra ti vos, que man têm em
seu cor po téc ni co, pro fis si o na is es pe ci a li za dos para
aten der as sin gu la ri da des do alu na do, de for ma gra -
tu i ta e sis te má ti ca. Nes te cam po de atu a ção, des ta-
cam-se, en tre ou tras or ga ni za ções não go ver na men-
ta is, as Asso ci a ções de Pais e Ami gos dos Excep ci o-
na is – APAE e as So ci e da des Pes ta loz zi. A rede for -
ma da por es tas ins ti tu i ções, aten de a um nú me ro ex -
pres si vo de ma trí cu la, cer ca de 220.000 alu nos por ta-
do res de de fi ciên cia na fa i xa etá ria de 7 a 22 anos, e
tem de sen vol vi do com com pe tên cia pro gra mas e pro -
je tos em par ce ria com a União, Esta dos e Mu ni cí pi os.
Em to dos os Esta dos do Bra sil, vem man ten do con vê-
ni os com os sis te mas de en si no para a ofer ta gra tu i ta

co en si no fun da men tal, qua li fi ca ção para o tra ba lho,
re cur sos es pe ci a li za dos edu ca ci o na is mul ti dis ci pli na-
res, com ple men ta ção es co lar para os alu nos in te gra-
dos na es co la co mum da rede re gu lar de en si no, for -
ma ção e qua li fi ca ção dos pro fes so res. sem men ci o-
nar os tra ba lhos re fe ren tes à edu ca ção in fan til, à in -
ter ven ção pre co ce, ori en ta ção fa mi li ar e aque les da
área de as sis tên cia so ci al e sa ú de.

É re co nhe ci do o es for ço da rede pú bli ca para
ab sor ver os alu nos que apre sen tam ne ces si da des
edu ca ti vas es pe ci a is, tan to em es co las da rede re gu-
lar como em es co las es pe ci a li za das. Entre tan to, tam -
bém é re co nhe ci da a ne ces si da de de atu a ção das
ins ti tu i ções pri va das sem fins lu cra ti vos no pro ces so
edu ca ci o nal da que las Pes so as, tan to no que se re fe-
re à dis po ni bi li da de de va gas quan to à ofer ta de ser vi-
ços es pe ci a li za dos com ple men ta res ne ces sá rio à ga -
ran tia de seu apren di za do.

Des de a ins ti tu i ção do Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri-
za ção do Ma gis té rio, pela Lei nº 9.424, de 24 de de -
zem bro de 1996, as ma trí cu las dos alu nos aten di dos
nas re fe ri das ins ti tu i ções não são con si de ra das no
cál cu lo de dis tri bu i ção dos re cur sos. Com isto tem
sido co mum ou vir das au to ri da des mu ni ci pa is, a sua
pre o cu pa ção em não po der con ti nu ar a par ce ria com
as ins ti tu i ções uma vez que o tex to atu al da Lei do
FUNDEF não é su fi ci en te para com pu tar este sig ni fi-
ca ti vo nú me ro de ma trí cu las re fe ren te aos alu nos das 
es co las es pe ci a li za das, não go ver na men ta is e sem
fins lu cra ti vos. As pre fe i tu ras, fun da men ta das pelo
art. 60 da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na -
ci o nal, man têm con vê ni os com es tas es co las, mas
não sa bem se po de rão con ti nu ar apo i an do as ins ti tu i-
ções sem  os re cur sos do FUNDEF, ape sar da par ce-
ria ser para a ofer ta do en si no fun da men tal, obri ga tó-
rio e gra tu i to.

“Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996

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

..............................................................
Art. 60. Os ór gãos nor ma ti vos dos sis -

te mas de en si no es ta be le ce rão cri té ri os de
ca rac te ri za ção das ins ti tu i ções pri va das
sem fins lu cra ti vos, es pe ci a li za das e com
atu a ção ex clu si va em edu ca ção es pe ci al,
para fins de apo io téc ni co e fi nan ce i ro pelo
Po der Pú bli co.”

Des ta for ma, nada mais jus to que os mu ni cí pi-
os e Esta dos pos sam com pu tar a ma trí cu la des tes
alu nos para re ce bi men to dos re cur sos do FUNDEF.
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A in clu são do in ci so II ao pa rá gra fo 1º do art 2º da
Lei nº 9.424 visa, ain da, ga ran tir que os mu ni cí pi os
pos sam ofe re cer os ser vi ços es pe ci a li za dos com ple-
men ta res, su ple men ta res e al ter na ti vos em suas es -
co las re gu la res ou, quan do ne ces sá rio, em es co la
es pe ci al, sem o te mor de que esta for ma de aten di-
men to one re os co fres pú bli cos, au men tan do os
gas tos com a edu ca ção fun da men tal.

Cabe ain da res sal tar que se gun do a OPAS
ape nas 2% das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia
es tão re ce ben do os ser vi ços es pe ci a li za dos ne ces-
sá ri os à sua in ser ção so ci al. A luta pelo di re i to à edu -
ca ção e sua ofer ta re gu lar para es tas pes so as não
pode se dar ao luxo de ex clu ir da ofer ta da edu ca ção
es pe ci a li za da a ma i or rede de ser vi ços edu ca ci o na is
gra tu i tos exis ten te no País, e nem ne gar a his tó ria.
Fo ram es tas ins ti tu i ções que cons tru í ram o di re i to
das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia, prin ci pal-
men te de de fi ciên cia men tal, de fre qüen tar a es co la.
Fo ram as que se mo bi li za ram e cri a ram a edu ca ção
es pe ci al. A rede de es co las ins ta la das des tas ins ti tu-
i ções, em cada mu ni cí pio, são a com pro va ção des ta
ver da de his tó ri ca. O tex to atu al da Lei do FUNDEF
não pode con tri bu ir para a des tru i ção de uma rede já
ins ta la da e em vi gor. Deve con tri bu ir para a am pli a-
ção da ofer ta e me lho ria da qua li da de dos ser vi ços,
na soma de es for ços das es co las pú bli cas e das ins -
ti tu i ções es pe ci a li za das.

Sala de Ses sões, 12 de ju nho de 2001. – De pu-
ta do Edu ar do Bar bo sa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten-
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da-
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, na 
for ma pre vis ta no art. 60, § 7º, do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Os re cur sos do Fun do se rão apli ca dos na 

ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no fun da men-
tal pú bli co, e na va lo ri za ção de seu Ma gis té rio.

§ 1º A dis tri bu i ção dos re cur sos, no âm bi to de
cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, dar-se-á, en tre o
Go ver no Esta du al e os Go ver nos Mu ni ci pa is, na pro -
por ção do nú me ro de alu nos ma tri cu la dos anu al men-
te nas es co las ca das tra das das res pec ti vas re des de
en si no, con si de ran do-se para esse fim:

I – as ma trí cu las da 1ª a 8ª sé ri es do en si no fun -
da men tal;

II – (Dis po si ti vo Ve ta do)

§ 2º A dis tri bu i ção a que se re fe re o pa rá gra fo
an te ri or, a par tir de 1998, de ve rá con si de rar, ain da,
a di fe ren ci a ção de cus to por alu no, se gun do os ní -
ve is de en si no e ti pos de es ta be le ci men to, ado tan-
do-se a me to do lo gia de cál cu lo e as cor res pon den-
tes pon de ra ções, de acor do com os se guin tes com -
po nen tes:

....................................................................................
Art. 7º Os re cur sos do Fun do, in clu í da a com ple-

men ta ção da União, quan do for o caso, se rão uti li za-
dos pe los Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, as -
se gu ra dos, pelo me nos, 60% (ses sen ta por cen to)
para a re mu ne ra ção dos pro fis si o na is do Ma gis té rio,
em efe ti vo exer cí cio de suas ati vi da des no en si no fun -
da men tal pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. Nos pri me i ros cin co anos, a
con tar da pu bli ca ção des ta Lei, será per mi ti da a apli -
ca ção de par te dos re cur sos da par ce la de 60% (ses -
sen ta por cen to), pre vis ta nes te ar ti go, na ca pa ci ta-
ção de pro fes so res le i gos, na for ma pre vis ta no art.
9º, § 1º.
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 60. Os ór gãos nor ma ti vos dos sis te mas de

en si no es ta be le ce rão cri té ri os de ca rac te ri za ção das
ins ti tu i ções pri va das sem fins lu cra ti vos, es pe ci a li za-
das e com atu a ção ex clu si va em edu ca ção es pe ci al,
para fins de apo io téc ni co e fi nan ce i ro pelo Po der Pú -
bli co.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Pú bli co ado ta rá,
como al ter na ti va pre fe ren ci al, a am pli a ção do aten -
di men to aos edu can dos com ne ces si da des es pe ci a-
is na pró pria rede pú bli ca re gu lar de en si no, in de-
pen den te men te do apo io às ins ti tu i ções pre vis tas
nes te ar ti go.
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003
(Nº 5.120/2001, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre as ati vi da des das
Agên ci as de Tu ris mo.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei dis põe so bre as ati vi da des das

Agên ci as de Tu ris mo.
Art. 2º Enten de–se por Agên cia de Tu ris mo a fir-

ma que te nha como ob je to so ci al, ex clu si va men te, a
pres ta ção das ati vi da des de tu ris mo de fi ni das nes ta
lei.

Art. 3º É pri va ti vo das Agên ci as de Tu ris mo o
exer cí cio das se guin tes ati vi da des:

I – ven da co mis si o na da ou in ter me di a ção re mu-
ne ra da na co mer ci a li za ção de pas sa gens, pas se i os,
vi a gens e ex cur sões, nas mo da li da des aé rea, aqua-
viá ria, ter res tre, fer ro viá ria e con ju ga das;

II – as ses so ra men to, pla ne ja men to e or ga ni za-
ção de ati vi da des as so ci a das à exe cu ção de vi a gens
tu rís ti cas ou ex cur sões;

III – re cep ção, trans fe rên cia e as sis tên cia es pe-
ci a li za da aos vi a jan tes;

IV – or ga ni za ção de pro gra mas, ser vi ços, ro te i-
ros e iti ne rá ri os de vi a gens, in di vi du a is ou em gru po, e 
in ter me di a ção re mu ne ra da na sua exe cu ção e co-
mer ci a li za ção; e

V – or ga ni za ção de pro gra mas e ser vi ços re la ti-
vos a vi a gens edu ca ci o na is ou cul tu ra is e in ter me di a-
ção re mu ne ra da na sua exe cu ção e co mer ci a li za ção.

§ 1º As Agên ci as de Tu ris mo po de rão exer cer to -
das ou al gu mas das ati vi da des pre vis tas nes te ar ti go.

§ 2º O dis pos to no in ci so I não in clui a or ga ni za-
ção dos pro gra mas, ser vi ços, ro te i ros e iti ne rá ri os re -
la ti vos aos pas se i os, vi a gens e ex cur sões.

§ 3º O dis pos to no in ci so III des te ar ti go não eli -
de a ven da di re ta ao pú bli co dos ser vi ços pres ta dos
pe las em pre sas trans por ta do ras, pe los me i os de hos -
pe da gem e pe las de ma is em pre sas for ne ce do ras de
ser vi ços tu rís ti cos, des de que efe tu a da pe los pró pri os
es ta be le ci men tos.

Art. 4º As agên ci as de tu ris mo po de rão exer cer,
ain da, e sem ca rá ter pri va ti vo, as se guin tes ati vi da des:

I – ob ten ção e le ga li za ção de do cu men tos para
vi a jan tes;

II – trans por te tu rís ti co de su per fí cie;
III – de sem ba ra ço de ba ga gens, nas vi a gens e

ex cur sões de seus cli en tes;
IV – in ter me di a ção re mu ne ra da de ser vi ços de

car ga aé rea e ter res tre;
V – in ter me di a ção re mu ne ra da na re ser va e

ven da de hos pe da gem e na lo ca ção de ve í cu los;
VI – in ter me di a ção re mu ne ra da na re ser va e

ven da de in gres sos para es pe tá cu los pú bli cos, ar tís ti-
cos, es por ti vos e cul tu ra is;

VII – ope ra ção de câm bio ma nu al, ob ser va da a
le gis la ção pró pria;

VIII – re pre sen ta ção de em pre sa trans por ta do-
ra, de me i os de hos pe da gem e de ou tras em pre sas
for ne ce do ras de ser vi ços tu rís ti cos;

IX – as ses so ra men to, or ga ni za ção e exe cu ção
de ati vi da des re la ti vas a fe i ras, ex po si ções, con gres-
sos e even tos si mi la res;

X – ven da co mis si o na da ou in ter me di a ção re -
mu ne ra da de se gu ros vin cu la dos a vi a gens e ex cur-
sões e de car tões de as sis tên cia ao vi a jan te;

XI – ven da de li vros, re vis tas e ou tros ar ti gos
des ti na dos a vi a jan tes; e

XII – ou tros ser vi ços de in te res se de vi a jan tes.
Art. 5º Para os efe i tos des ta lei, as agên ci as de

tu ris mo clas si fi cam-se nas duas ca te go ri as aba i xo,
con for me os ser vi ços que es te jam ha bi li ta das a pres -
tar:

I – agên ci as de vi a gens; e
II – agên ci as de vi a gens e tu ris mo.
§ 1º É pri va ti va das agên ci as de vi a gens e tu ris-

mo a exe cu ção das ati vi da des re fe ri das nos in ci sos II, 
III, IV e V do art. 3º

§ 2º A agên cia de vi a gens e tu ris mo po de rá se
uti li zar da de no mi na ção de Ope ra do ra Tu rís ti ca.

Art. 6º A agên cia de tu ris mo de ve rá pro vi den ci ar
o seu re gis tro no ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca -
das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de di-
ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos no pra zo
má xi mo de no ven ta dias, con ta dos do ar qui va men to
de seus atos cons ti tu ti vos no re gis tro com pe ten te.

§ 1º A aber tu ra de fi li al ou de pos to de ser vi ço de 
agên cia de tu ris mo é igual men te su je i ta a re gis tro, ex -
ce to no caso de pos to de ser vi ço ins ta la do em lo cal
des ti na do a abri gar even to de ca rá ter tem po rá rio e
cujo fun ci o na men to se res trin ja ao pe río do de re a li za-
ção do men ci o na do even to.

§ 2º O ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca das tra-
men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de di ca das à
ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos ex pe di rá um cer ti fi-
ca do para cada re gis tro de em pre sa, fi li al ou pos to de
ser vi ço.

Art. 7º É ve da do o re gis tro como agên cia de tu -
ris mo à em pre sa:

I – cuja ati vi da de prin ci pal pre vis ta no seu ob je ti-
vo so ci al seja dis tin ta da es ta be le ci da no art. 2º;

II – que não pre en cha as con di ções des ta lei e
do re gu la men to.

Art. 8º Cons ti tu em prer ro ga ti vas das agên ci as
de tu ris mo re gis tra das na for ma des ta lei:
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I – o exer cí cio das ati vi da des pri va ti vas de que
tra ta o art. 3º, ob ser va do o dis pos to no art. 5º;

II – o re ce bi men to de re mu ne ra ção pelo exer cí-
cio de suas ati vi da des; e

III – a ha bi li ta ção ao re ce bi men to de in cen ti vos e 
es tí mu los go ver na men ta is pre vis tos na le gis la ção em 
vi gor.

Art. 9º São obri ga ções das agên ci as de tu ris mo,
pas si ve is de fis ca li za ção, em con for mi da de com os
pro ce di men tos pre vis tos nes ta lei e nos atos dela de -
cor ren tes:

I – cum prir ri go ro sa men te os con tra tos e acor -
dos de pres ta ção de ser vi ços tu rís ti cos fir ma dos com
os usuá ri os ou ou tras en ti da des tu rís ti cas;

II – dis po ni bi li zar e con ser var ins ta la ções em
con di ções ade qua das para o aten di men to ao con su-
mi dor, em am bi en te des ti na do ex clu si va men te a esta
ati vi da de;

III – men ci o nar, em qual quer for ma im pres sa de
pro mo ção ou de di vul ga ção de vi a gem ou ex cur são, o 
nome das em pre sas res pon sá ve is pela ope ra ção dos
ser vi ços con tra ta dos e o nú me ro de re gis tro no ór gão
fe de ral res pon sá vel pelo ca das tra men to e pela fis ca li-
za ção das em pre sas de di ca das à ex plo ra ção dos ser-
vi ços tu rís ti cos;

IV – pres tar ou apre sen tar, na for ma e no pra zo
es ta be le ci dos pelo ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca -
das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de di-
ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos, as in for-
ma ções e os do cu men tos re fe ren tes ao exer cí cio de
suas ati vi da des;

V – man ter em lo cal vi sí vel de suas ins ta la ções
có pia do cer ti fi ca do de re gis tro no ór gão fe de ral res -
pon sá vel pelo ca das tra men to e pela fis ca li za ção das
em pre sas de di ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís-
ti cos;

VI – co mu ni car ao ór gão fe de ral res pon sá vel
pelo ca das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas
de di ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos even -
tu al mu dan ça de en de re ço e pa ra li sa ção tem po rá ria
ou de fi ni ti va das ati vi da des; e

VII – apre sen tar ao ór gão fe de ral res pon sá vel
pelo ca das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas
de di ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos có pia
do ins tru men to que al te re o ato cons ti tu ti vo da so ci e-
da de, no pra zo má xi mo de trin ta dias, con ta dos do
seu ar qui va men to no re gis tro apro pri a do.

Art. 10. A ofer ta do ser vi ço pres ta do pela agên -
cia de tu ris mo ex pres sa rá:

I – o ser vi ço ofe re ci do;

II – o pre ço to tal, as con di ções de pa ga men to e,
se for o caso, as de fi nan ci a men to;

III – as con di ções para al te ra ção, can ce la men to
e re em bol so do pa ga men to dos ser vi ços;

IV – as em pre sas e em pre en di men tos par ti ci-
pan tes da vi a gem ou ex cur são; e

V – a res pon sa bi li da de le gal pela exe cu ção dos
ser vi ços e even tu a is res tri ções exis ten tes para a sua
re a li za ção.

Art. 11. As re la ções con tra tu a is en tre as agên ci-
as de tu ris mo e os con su mi do res obe de cem, na qui lo
que não con fli te com esta lei, ao dis pos to na Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990, e na le gis la ção ci -
vil vi gen te e se rão ob je to de con tra tos es cri tos, con -
tra tos de ade são, de con di ções ge ra is ou de con di-
ções es pe ci fi cas para de ter mi na das vi a gens.

Art. 12. As agên ci as de vi a gens res pon dem ob -
je ti va men te pe los ser vi ços re mu ne ra dos de in ter me-
di a ção que exe cu tam.

Art. 13. A agên cia de vi a gens ven de do ra de ser -
vi ços tu rís ti cos de ter ce i ros, in clu in do os co mer ci a li-
za dos pe las ope ra do ras tu rís ti cas, é mera in ter me diá-
ria des ses ser vi ços e não res pon de pela sua pres ta-
ção e exe cu ção.

Art. 14. Res sal va dos os ca sos de com pro va da
for ça ma i or, ra zão téc ni ca ou ex pres sa res pon sa bi li-
da de le gal de ou tras en ti da des, a agên cia de vi a gens
e tu ris mo pro mo to ra e or ga ni za do ra de ser vi ços tu rís-
ti cos será a res pon sá vel pela pres ta ção efe ti va dos
men ci o na dos ser vi ços, por sua li qui da ção jun to aos
pres ta do res dos ser vi ços e pelo re em bol so de vi do
aos con su mi do res por ser vi ços não pres ta dos na for -
ma e ex ten são con tra ta das, as se gu ra do o cor res pon-
den te di re i to de re gres so con tra seus con tra ta dos.

Art. 15. As agên ci as de vi a gens e tu ris mo não
res pon dem di re ta men te por atos e fa tos de cor ren tes
da par ti ci pa ção de pres ta do res de ser vi ços es pe cí fi-
cos cu jas ati vi da des es te jam su je i tas a le gis la ção es -
pe ci al ou tra ta dos in ter na ci o na is de que o Bra sil seja
sig na tá rio, ou de pen dam de au to ri za ção, per mis são
ou con ces são.

Pa rá gra fo úni co. Inde pen den te men te do dis pos-
to no ca put des te ar ti go, as agên ci as de vi a gens e tu -
ris mo se rão res pon sá ve is na for ma da lei quan do os
ser vi ços fo rem pres ta dos di re ta men te por es tas.

Art. 16. A agên cia de tu ris mo pode fun ci o nar
como man da tá ria do con su mi dor na bus ca de re pa ra-
ção ma te ri al ou mo ral, caso exis ta pre vi são le gal ou
con tra tu al nes se sen ti do, em even tos que não se jam
ob je to da res pon sa bi li da de da agên cia.
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Art. 17. Os ser vi ços tu rís ti cos para fru i ção no ex-
te ri or, sal vo quan do seu pres ta dor ti ver re pre sen ta-
ção no Bra sil, se rão de res pon sa bi li da de das agên ci-
as de tu ris mo que os ope rem ou ven dam.

Art. 18. A em pre sa de tu ris mo se di a da no ex te ri-
or que co mer ci a li ze ser vi ços tu rís ti cos no País, qua is-
quer que se jam os me i os, de ve rá in di car em sua ofer -
ta pú bli ca de ser vi ços a em pre sa bra si le i ra res pon sá-
vel por qual quer res sar ci men to even tu al men te de vi do
ao con su mi dor e que a re pre sen ta rá em Ju í zo ou fora
dele em qua is quer pro ce di men tos.

Art. 19. A re mes sa de nu me rá rio para o ex te ri or,
a tí tu lo de pa ga men to de ser vi ços tu rís ti cos, so men te
será au to ri za da à Agên cia de Vi a gens e Tu ris mo res -
pon sá vel pela pro mo ção, or ga ni za ção e ven da des-
ses ser vi ços, ob ser va da a le gis la ção per ti nen te.

Art. 20. A Agên cia de Tu ris mo é di re ta men te res -
pon sá vel pe los atos de seus pre pos tos, in clu si ve os pra -
ti ca dos por ter ce i ros por ela con tra ta dos ou au to ri za dos,
se o con trá rio não dis pu ser a le gis la ção vi gen te.

Art. 21. A so ci e da de ci vil ou co mer ci al de qual -
quer na tu re za so men te po de rá ofe re cer a seus in te-
gran tes, as so ci a dos, em pre ga dos ou ter ce i ros os ser -
vi ços tu rís ti cos de que tra ta esta lei quan do pres ta dos
ou in ter me di a dos por Agên ci as de Tu ris mo re gis tra-
das no ór gão fe de ral res pon sá vel pe ca das tra men to e 
pela fis ca li za ção das em pre sas de di ca das à ex plo ra-
ção dos ser vi ços tu rís ti cos.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca aos ca sos de fre ta men to de ve í cu lo para uso
dos as so ci a dos, me di an te sim ples res sar ci men to das 
des pe sas re a li za das.

Art. 22. O ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca das-
tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de di ca das
à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos exer ce rá a fis ca li-
za ção das ati vi da des das Agên ci as de Tu ris mo, ob je-
ti van do:

I –  a pro te ção ao con su mi dor, exer ci da pri o ri ta-
ri a men te pelo aten di men to e ave ri gua ção da re cla-
ma ção;

II –  a ori en ta ção às em pre sas para o per fe i to
aten di men to das nor mas re gu la do ras de suas ati vi da-
des; e

III –  a ve ri fi ca ção do cum pri men to da le gis la ção
per ti nen te em vi gor.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des te ar ti go, os
agen tes da fis ca li za ção te rão li vre aces so às ins ta la-
ções, áre as, equi pa men tos, ar qui vos, li vros e do cu-
men tos fis ca is da em pre sa fis ca li za da, sen do obri ga-
ção des ta, nos li mi tes da lei, pres tar to dos os es cla re-
ci men tos e in for ma ções so li ci ta das.

Art. 23. A inob ser vân cia pela Agên cia de Tu ris-
mo das de ter mi na ções des ta lei su je i tá-la-á às se-
guin tes pe na li da des, além das san ções pe na is ca bí-
ve is:

I –  ad ver tên cia por es cri to;
II –  mul ta;
III –  in ter di ção da ins ta la ção, es ta be le ci men to,

em pre en di men to ou equi pa men to; e
IV –  sus pen são ou can ce la men to do re gis tro no

ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca das tra men to e pela
fis ca li za ção das em pre sas de di ca das à ex plo ra ção
dos ser vi ços tu rís ti cos.

Pa rá gra fo úni co. As pe na li da des men ci o na das
nes te ar ti go se rão re gu la das e apli ca das pelo ór gão
fe de ral res pon sá vel pelo ca das tra men to e pela fis ca li-
za ção das em pre sas de di ca das à ex plo ra ção dos ser-
vi ços tu rís ti cos.

Art. 24. O exer cí cio de ati vi da des pri va ti vas de
Agên cia de Tu ris mo, na for ma des ta lei, sem o cor res-
pon den te re gis tro no ór gão fe de ral res pon sá vel pelo
ca das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de -
di ca das à ex plo ra ção dos a ser vi ços tu rís ti cos cons ti-
tui ilí ci to pe nal e ad mi nis tra ti vo.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do à pes soa fí si ca o
exer cí cio das ati vi da des pre vis tas nes ta lei, su je i tan-
do – se o in fra tor às san ções le ga is ca bí ve is.

Art. 25. É per mi ti da a auto-re gu la men ta ção das
Agên ci as de Tu ris mo em ques tões afe tas a pro ce di-
men tos de con ci li a ção e de aten di men to ao con su mi-
dor que não cons ti tu am atri bu i ção co mi na da ao ór gão
fe de ral res pon sá vel pelo ca das tra men to e pela fis ca li-
za ção das em pre sas de di ca das à ex plo ra ção dos ser-
vi ços tu rís ti cos, des de que não con tra di gam a le gis la-
ção vi gen te.

Art. 26. A res pon sa bi li da de ci vil da Agên cia de
Tu ris mo po de rá ser ob je to de se gu ro.

Art. 27. A Agên cia de Tu ris mo já re gis tra da como 
Agên cia de Tu ris mo, Agên cia de Vi a gens ou Agên cia
de Vi a gens e Tu ris mo de ve rá adap tar sua de no mi na-
ção ao dis pos to nes ta lei no pra zo má xi mo de no ven ta
dias, con ta dos de sua en tra da em vi gor.

Art. 28. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.120, DE 2001

Dis põe so bre as ati vi da des das
Agên ci as de Vi a gens e Tu ris mo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei dis põe so bre as ati vi da des das

Agên ci as de Vi a gens e Tu ris mo.
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Art. 2º Enten de-se por Agên cia de Vi a gens e Tu -
ris mo a so ci e da de que te nha como ob je to prin ci pal a
in ter me di a ção re mu ne ra da para a pres ta ção dos ser -
vos de cor ren tes das ati vi da des tu rís ti cas, na for ma
es pe ci fi ca da nes ta lei.

Art. 3º É pri va ti vo das Agên ci as de Vi a gens e Tu-
ris mo o exer cí cio das se guin tes ati vi da des:

I – ven da co mis si o na da ou in ter me di a ção re mu-
ne ra da de pas sa gens, pas se i os, vi a gens e ex cur-
sões, nas mo da li da des aé rea, aqua viá ria, ter res tre,
fer ro viá ria e con ju ga das;

II – as ses so ra men to, pla ne ja men to e or ga ni za-
ção de ati vi da des as so ci a das á exe cu ção de vi a gens
tu rís ti cas ou ex cur sões;

III – re cep ção, trans fe rên cia e as sis tên cia es pe-
ci a li za da aos vi a jan tes;

IV – or ga ni za ção, exe cu ção e ven da de pro gra-
mas, ro te i ros e iti ne rá ri os de vi a gem, in di vi du a is ou
em gru po; e

V – or ga ni za ção, exe cu ção e ven da de pro gra-
mas ou ser vi ços re la ti vos a vi a gens edu ca ci o na is ou
cul tu ra is.

§ 1º As Agên ci as de Vi a gens e Tu ris mo po de rio
exer cer to das ou al gu mas

das ati vi da des pre vis tas nes te ar ti go.
§ 2º O dis pos to no in ci so III des te ar ti go não eli -

de a ven da di re ta ao pú bli co
dos ser vi ços pres ta dos pe las em pre sas trans -

por ta do ras, pe los me i os de hos pe da gem e pe las de -
ma is em pre sas for ne ce do ras de ser vi ços tu rís ti cos,
des de que efe tu a da pe los pró pri os es ta be le ci men tos.

Art. 4º As Agên ci as de Vi a gens e Tu ris mo po de-
rão exer cer, ain da, e sem ca rá ter cri a ti vo, as se guin-
tes ati vi da des:

I – ob ten ção e le ga li za ção de do cu men tos para
vi a jan tes;

II – trans por te tu rís ti co de su per fí cie;
III – de sem ba ra ço de ba ga gens, nas vi a gens e

ex cur sões de seus cli en tes;
IV – in ter me di a ção re mu ne ra da de ser vi ço de

car ga aé rea e ter res tre;
V – re ser va re mu ne ra da de hos pe da gem e de

lo ca ção de ve í cu los;
VI – re ser va e ven da de in gres sos para es pe tá-

cu los pú bli cos, ar tís ti cos, es por ti vos e cul tu ra is;
VII – ope ra ção de câm bio ma nu al, ob ser va da a

le gis la ção pró pria;
VIII – re pre sen ta ção de em pre sa trans por ta do-

ra, de me i os de hos pe da gem e de ou tras em pre sas
re mu ne ra do ras de ser vi ços tu rís ti cos;

IX – as ses so ra men to, or ga ni za ção e exe cu ção
de ati vi da des re la ti vas a fe i ras, ex po si ções, con gres-
sos e even tos si mi la res;

X – ven da co mis si o na da ou in ter me di a ção re -
mu ne ra da de se gu ros vin cu la dos a vi a gens e ex cur-
sões e de car tões de as sis tên cia ao vi a jan te;

XI – ven da de li vros, re vis tas e ou tros ar ti gos
des ti na dos a vi a jan tes; e

XII – ou tros ser vi ços de in te res se de vi a jan tes.
Art. 5º A Agên cia de Vi a gens e Tu ris mo de ve rá

pro vi den ci ar o seu re gis tro no ór gão fe de ral res pon-
sá vel pelo ca das tra men to e pela fis ca li za ção das em -
pre sas de di ca das á ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti-
cos rio pra zo es ta be le ci do pelo re gu la men to.

§ 1º A aber tu ra de fi li al ou de pos to de ser vi ço de 
Agên cia de Vi a gens e Tu ris mo e igual men te su je i ta a
re gis tro, ex ce to no caso de pos to de ser vi ço ins ta la do
em lo cal des ti na do a abri gar even to de ca rá ter tem po-
rá rio e cujo fun ci o na men to se res trin ja ao pe río do de
re a li za ção de men ci o na do even to.

§ 2º O ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca das tra-
men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de di ca das à
ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos ex pe di rá um cer ti fi-
ca do para cada re gis tro de em pre sa, fi li al ou pos to de
ser vi ço.

Art 6º É ve da do o re gis tro como Agên cia de Vi a-
gens e Tu ris mo à em pre sa:

I – di re ta ou in di re ta men te vin cu la da a ór gão do
go ver no;

II – cuja ati vi da de prin ci pal pre vis ta no seu ob je-
ti vo so ci al seja dis tin ta da es ta be le ci da no art. 2º;

III – cuja de no mi na ção so ci al seja idên ti ca ou
se me lhan te a ou tra de em pre sa já re gis tra da ou de
ór gão ofi ci al de tu ris mo, ob ser va da a le gis la ção so bre
pre ce dên cia de nome ou ra zão so ci al e mar ca; ou

IV – que não pre en cha as con di ções do re gu la-
men to.

Art. 7º Cons ti tu em prer ro ga ti vas das Agên ci as
de Vi a gens e Tu ris mo re gis tra das na for ma des ta lei:

I – o exer cí cio das ati vi da des pri va ti vas de que
tra ta o art. 3º;

II – o re ce bi men to de re mu ne ra ção pelo exer ci-
do de suas ati vi da des; e

III – a ha bi li ta ção ao re ce bi men to de in cen ti vos e 
es tí mu los go ver na men ta is pre vis tos na le gis la ção em 
vi gor.

Art. 8º São obri ga ções das Agên ci as de Vi a gens
e Turis mo, pas sí ve is de fis ca li za ção, em con for mi da-
de com os pro ce di men tos pre vis tos nes ta lei e nos
atos dela de cor ren tes:

I – cum prir ri go ro sa men te os con tra tos e acor -
dos de pres ta ção de ser vi ços tu rís ti cos fir ma dos com
os usuá ri os ou ou tras en ti da des tu rís ti cas;

II – dis po ni bi li zar e con ser var ins ta la ções de
con di ções ade qua das para o aten di men to aos usuá ri-
os, em am bi en te des ti na do ex clu si va men te a esta ati -
vi da de;
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III – men ci o nar, em qual quer for ma im pres sa de
pro mo ção ou de di vul ga ção de vi a gem ou ex cur são, o 
nome das em pre sas res pon sá ve is pela ope ra ção dos
ser vi ços con tra ta dos e o nú me ro de re gis tro no ór gão
fe de ral res pon sá vel pelo ca das tra men to e pela fis ca li-
za ção das em pre sas de di ca das à ex plo ra ção dos ser-
vi ços tu rís ti cos;

IV – pres tar ou apre sen tar, na for ma e no pra zo
es ta be le ci dos pelo ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca -
das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de di-
ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos, as in for-
ma ções e os do cu men tos re fe ren tes ao exer cí cio de
suas ati vi da des;

V – man ter em lo cal vi sí vel de suas ins ta la ções
có pia do cer ti fi ca do de re gis tro no ór gão fe de ral res -
pon sá vel pelo ca das tra men to e pela fis ca li za ção das
em pre sas de di ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís-
ti cos;

VI – co mu ni car ao ór gão fe de ral res pon sá vel
pelo ca das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas
de di ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos even -
tu al mu dan ça de en de re ço e pa ra li sa ção tem po rá ria
ou de fi ni ti va das ati vi da des; e

VII – apre sen tar ao ór gão fe de ral res pon sá vel
pelo ca das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas
de di ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos có pia
do ins tru men to que al te re o ato cons ti tu ti vo da so ci e-
da de, no pra zo má xi mo de 30 (trin ta) dias, con ta dos
do seu ar qui va men to no re gis tro apro pri a do.

Art. 9º A ofer ta do ser vi ço pres ta do pela Agên cia
de Vi a gens e Tu ris mo ex pres sa ra:

I – o ser vi ço ofe re ci do;
II – o pre ço to tal, as con di ções de pa ga men to e,

se for o caso, as de fi nan ci a men to;
III – as con di ções para al te ra ção, can ce la men to

e re em bol so do pa ga men to dos ser vi ços;
IV – as em pre sas e em pre en di men tos par ti ci-

pan tes da vi a gem ou ex cur são; e
V – a res pon sa bi li da de le gal pela exe cu ção dos

ser vi ços e even tu a is res tri ções exis ten tes para a sua
re a li za ção.

Art. 10. Res sal va dos os ca sos de com pro va da
for ça ma i or, ra zão téc ni ca ou ex pres sa res pon sa bi li-
da de le gal de ou tras en ti da des, a Agên cia de Vi a gens
e Tu ris mo pro mo to ra e or ga ni za do ra dos ser vi ços res -
pon sá vel pela pres ta ção efe ti va dos men ci o na dos
ser vi ços, por sua li qui da ção jun to aos pres ta do res
dos ser vi ços e pelo re em bol so aos usuá ri os de vi do
por ser vi ços não pres ta dos na for ma e ex ten são con -
tra ta das.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de de vo lu ção to tal ou
par ci al do va lor pago por ser vi ço não pres ta do por
trans por ta do ras, me i os de hos pe da gem ou ou tras
em pre sas pres ta do ras de ser vi ços tu rís ti cos, a Agên -
cia de Vi a gens e Tu ris mo atu a rá como man da tá ria do

usuá rio e con cre ti za rá a de vo lu ção após o seu re ce bi-
men to no pra zo es ta be le ci do pelo Re gu la men to.

Art 11. A Agên cia de Vi a gens e Tu ris mo é di re ta-
men te res pon sá vel pe los atos de seus pre pos tos, in -
clu si ve os pra ti ca dos por ter ce i ros por ela con ta ta dos
ou au to ri za dos se ao con trá rio não dis pu ser a le gis la-
ção vi gen te.

Art. 12. A Agên cia de Vi a gens e Tu ris mo ope ra-
do ra de ser vi ços tu rís ti cos não é res pon sá vel por qua -
is quer atos ou fa tos de cor ren tes da par ti ci pa ção de
pres ta do res de ser vi ços es pe cí fi cos cu jas ati vi da des
es te jam su je i tas a le gis la ção es pe ci al ou de pen dam
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são, po den do
agir como man da tá ria dos usuá ri os em face de tais
em pre sas.

Art. 13. A re mes sa de nu me rá rio para o ex te ri or,
a tí tu lo de pa ga men to de ser vi ços tu rís ti cos, so men te
será au to ri za da à Agên cia de Vi a gens e Tu ris mo res -
pon sá vel pela pro mo ção, or ga ni za ção e ven da des-
ses ser vi ços, ob ser va da a le gis la ção per ti nen te.

Art. 14. A em pre sa de tu ris mo se di a da no ex te ri-
or que co mer ci a li ze ser vi ços tu rís ti cos no País, qua is-
quer que se jam os me i os, de ve rá in di car em sua ofer -
ta pú bli ca de ser vi ços a em pre sa bra si le i ra res pon sá-
vel por qual quer res sar ci men to even tu al men te de vi do
aos usuá ri os e que a re pre sen ta rá em Ju í zo ou fora
dele em qua is quer pro ce di men tos.

Art. 15. A so ci e da de CMI ou co mer ci al de qual -
quer na tu re za so men te po dem ofe re cer a seus in te-
gran tes as so ci a dos, em pre ga das ou ter ce i ros os ser -
vi ços tu rís ti cos de que tra ta esta Lei quan do pres ta-
dos ou in ter me di a dos por Agên ci as de Vi a gens e Tu-
ris mo re gis tra das no ór gão fe de ral res pon sá vel pelo
ca das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de -
di ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca aos ca sos de fre ta men to de ve í cu lo para uso
dos as so ci a dos, me di an te sim ples res sar ci men to das 
des pe sas re a li za das.

Art. 16. O ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca das-
tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de di ca das
à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos exer ce rá a fis ca li-
za ção das ati vi da des das Agên ci as de Vi a gens e Tu-
ris mo, ob je ti van do:

I – a pro te ção ao usuá rio, exer ci da pri o ri ta ri a-
men te pelo aten di men to e ave ri gua ção da re cla ma-
ção;

II – a ori en ta ção às em pre sas para o per fe i to
aten di men to das nor mas re gu la do ras de suas ati vi da-
des: e

III – a ve ri fi ca ção do cum pri men to da le gis la ção
per ti nen te em vi gor.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des te ar ti go, os
agen tes da fis ca li za ção te rão li vre aces so às ins ta la-
ções, áre as, equi pa men tos e do cu men tos su je i tos à
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fis ca li za ção, sen do obri ga ção da em pre sa fis ca li za da
pres tar to dos os es cla re ci men tos e in for ma ções ne-
ces sá ri as.

Art. 17. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que exer cer
as ati vi da des re fe ri das nes ta Lei sem a sua ob ser vân-
cia fi ca rá su je i ta às se guin tes pe na li da des, além das
san ções pe na is ca bí ve is:

I – ad ver tên cia por es cri to;
II – mul ta;
III – in ter di ção da ins ta la ção, es ta be le ci men to,

em pre en di men to ou equi pa men to; e
IV – sus pen são ou can ce la men to do re gis tro no

ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca das tra men to e pela
fis ca li za ção das em pre sas de di ca das à ex plo ra ção
dos ser vi ços tu rís ti cos.

Pa rá gra fo úni co. As pe na li da des men ci o na das
nes te ar ti go se rão re gu la das e apli ca das pelo ór gão
fe de ral res pon sá vel pelo ca das tra men to e pela fis ca li-
za ção das em pre sas de di ca das à ex plo ra ção dos ser-
vi ços tu rís ti cos.

Art. 18. As Agên ci as de Vi a gens e Tu ris mo per -
ce be rão re mu ne ra ção ou co mis são pela ven da ou
pres ta ção de ser vi ços, con for me de fi ni do nes ta lei, ir -
re du tí vel e ir re nun ciá vel, para to dos os efe i tos le ga is.

Art. 19. A Agên cia de Vi a gens e Tu ris mo já re gis-
tra da como Agên cia de Tu ris mo. Agên cia de Vi a gens
ou Agên cia de Vi a gens e Tu ris mo fica de sig na da,
des de logo, como Agên cia de Vi a gens e Tu ris mo e
de ve rá se adap tar ao dis pos to nes ta lei no pra zo má -
xi mo de 90 (no ven ta) dias, con ta dos de sua en tra da
em vi gor.

Art. 20. O ór gão fe de ral res pon sá vel pelo ca das-
tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas de di ca das
à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos ba i xa rá, no que
cou ber, os atos com ple men ta res ne ces sá ri os à exe -
cu ção des ta lei.

Art. 21. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Já é bas tan te co nhe ci da de to dos a im por tân cia
ad qui ri da pela in dús tria tu rís ti ca nas mo der nas eco -
no mi as, como fome de em pre go, ren da, dis tri bu i ção
de ri que zas, ar re ca da ção de tri bu tos e in te gra ção na -
ci o nal. Nem sem pre, en tre tan to, se aten ta para o fato
de que esta com ple xa pres ta ção de ser vi ços ba se-
ia-se em uma rede de dis tri bu i ção com pos ta por
Agên ci as de Vi a gens e Tu ris mo, cons ti tu í da, em gran -
de me di da, por pe que nas em pre sas. É jus ta men te a
sua atu a ção o fa tor que per mi te o aten di men to à de -
man da por ser vi ços tu rís ti cos no Bra sil, seja pela ven -
da de pas sa gens aé re as, ter res tres e ma rí ti mas, pela
co mer ci a li za ção de ex cur sões e pas se i os, pela ori en-
ta ção e as ses so ra men to aos vi a jan tes, ou, ain da,

pela di vul ga ção das al ter na ti vas dis po ní ve is no cam -
po do tu ris mo de la zer e de ne gó ci os.

Não obs tan te a re le vân cia das Agên ci as de Vi a-
gens e Tu ris mo, o se tor ope ra sem qua is quer or de na-
men to na es fe ra le gal. Nes te sen ti do, Nos sa ini ci a ti va
bus ca pre en cher esta la cu na, pre co ni zan do um con -
jun to de me di das ca paz de Lan çar as ba ses para o
fun ci o na men to mais har mô ni co des te ele men to vi tal
para a in dús tria tu rís ti ca na ci o nal. Assim é que pro cu-
ra mos, den tre ou tros man da men tos, de fi nir o es co po
prin ci pal das Agên ci as de Vi a gens e Tu ris mo, es pe ci-
fi car as ati vi da des que lhes são pri va ti vas e per mi ti-
das, pre ver a ne ces si da de de re gis tro des ses es ta be-
le ci men tos no ór gão fe de ral com pe ten te e as con di-
ções em que tal re gis tro não será con ce di do, es ti pu lar
suas prer ro ga ti vas e obri ga ções, enu me rar as con di-
ções para a ofer ta de seus ser vi ços, es cla re cer os li -
mi tes das res pon sa bi li da des le ga is, pre co ni zar os ob -
je ti vos da fis ca li za ção e ca rac te ri zar as pe na li da des a 
que es ta rão su je i tas as em pre sas pelo des cum pri-
men to da le tra da lei.

Ti ve mos como meta a ela bo ra ção de um tex to
que não con tra ri as se a pra xis co mer ci al e que não
dis pu ses se so bre re la ções já con tem pla das em ou-
tros di plo mas le ga is, re du zin do a um mí ni mo, por tan-
to, as res tri ções e ino va ções in tro du zi das por nos sa
pro po si ção. Te mos a cer te za de que a im ple men ta ção
des ta ini ci a ti va con tri bu i rá para o for ta le ci men to do
seg men to das Agên ci as de Vi a gens e Tu ris mo, com
be ne fí ci os con cre tos para os con su mi do res e para o
pró prio se tor tu rís ti co na ci o nal.

Por to dos es tes mo ti vos, con ta mos com o apo io
de nos sos Pa res con gres sis tas para a apro va ção
des ta pro pos ta.

Sala das Ses sões, 15 de agos to de 2001. – De -
pu ta do Alex Can zi a ni.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça, e Ci da da nia e Assun tos Eco nô mi cos.)

PARECERES

PARECER Nº 346, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre as Emen das nºs 2 e 3, de
Ple ná rio, ofe re ci das ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 12, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Luiz Este vão, que trans fe re os re-
cur sos pre vis tos no art. 159, I, c da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, para a ges tão do Ban co
de Bra sí lia  –  BRB, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res
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I  – Re la tó rio

Re to ma a esta Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos o Pro je to de Lei do Se na do nº 12, de 1999, de
au to ria do ex-Se na dor Luiz Este vão, que “al te ra o
art. l6, da Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989,
que re gu la men ta o art. 159, in ci so I, alí nea c, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor te (FNO), o Fun do Cons ti-
tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor des te (FNE) e o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen-
tro-Oes te (FCO), e dá ou tras pro vi dên ci as”. O ob je ti-
vo da pro pos ta é a par ti ci pa ção do BRB  –  Ban co de
Bra sí lia S.A. na apli ca ção dos re cur sos do ECO, na
área do Dis tri to Fe de ral.

Apro va da na CAE, na for ma de subs ti tu ti vo ofe -
re ci do pelo Re la tor, o ex-Se na dor José Fo ga ça, a pro -
po si ção foi sub me ti da ao ple ná rio da Casa por for ça
do Re cur so nº 18, de 1999. No ple ná rio, fo ram ofe re ci-
das duas emen das, re to man do o pro je to a esta Co-
mis são para exa me.

A Emen da nº 2, Subs ti tu ti va, de au to ria do Se na-
dor Edu ar do Su plicy, mo di fi ca a re da ção do ca put do
art. 16 da Lei nº 7.827/89, sem, no en tan to, al te rar seu
con te ú do. A mu dan ça es sen ci al pro pos ta pela Emen da
nº 2, subs ti tu ti va, con subs tan cia-se na in tro du ção de § lº 
do art. 16, que to ma ria a se guin te re da ção:

§ 1º O Ban co de Bra sí lia  –  BRB par ti-
ci pa rá da apli ca ção dos re cur sos do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen-
tro-Oes te  –  FCO, na qua li da de de agen te fi -
nan ce i ro, na área de abran gên cia do Dis tri to
Fe de ral para exe cu ção dos pro gra mas de fi-
nan ci a men to apro va dos pelo Con se lho De li-
be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci-
a men to do Cen tro-Oes te  –  CONDEL/FCO,
me di an te re pas se efe tu a do pelo Ban co do
Bra sil S/A, ca ben do ao Ban co de Bra sí lia  –
BRB o ris co das ope ra ções.

Os de ma is pa rá gra fos do art. 16 são re nu me ra-
dos como se gun do e ter ce i ro, na for ma ori gi nal da Lei
nº 7.827, de 1989, ou seja, não há aí di fe ren ça em re -
la ção ao subs ti tu ti vo ofe re ci do pela CAE.

A emen da nº 3, mo di fi ca ti va, de au to ria do Se -
na dor Ro me ro Jucá al te ra ape nas a re da ção do § lº
do subs ti tu ti vo apro va do nes ta Co mis são, dan do-lhe
a re da ção a se guir:

§ 1º O Ban co de Bra sí lia-BRB será cre -
den ci a do pelo Ban co do Bra sil como agen te
fi nan ce i ro para par ti ci par da apli ca ção dos
re cur sos do FCO na área do Dis tri to Fe de ral,
nos ter mos do art. 9º des ta Lei e na for ma a
ser acor da da en tre as par tes. (NR)

Cons ta do pro ces sa do mi nu ta de re la tó rio ofe re-
ci da pelo ex-Se na dor José Fo ga ça, so bre as emen-
das apre sen ta das em ple ná rio. Como a ma té ria não
foi apre ci a da até o fi nal da le gis la tu ra an te ri or, é ago ra
re en ca mi nha da a esta Co mis são, à vis ta do dis pos to
no in ci so IV do art. 332 do Re gi men to Inter no, com a
re da ção dada pela Re so lu ção nº 17, de 2002, com a
de sig na ção des te re la tor.

II  – Aná li se

Qu an do do pri me i ro exa me do PLS nº 12, de
1999 nes ta Co mis são, en ten deu-se que a ini ci a ti va
era per ti nen te, re co men dan do-se, no en tan to, ao in-
vés da co-ges tão pro pos ta en tre o Ban co do Bra sil e o 
Ban co de Bra sí lia, per mi tir a este úl ti mo com par ti lhar,
na área do Dis tri to Fe de ral, a ad mi nis tra ção dos re-
cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Cen tro-Oes te (ECO). Sob essa ori en ta ção, foi apro-
va do o subs ti tu ti vo que acres ceu § 1º ao art. 16, e
man te ve inal te ra dos o ca put e de ma is pa rá gra fos na
for ma da Lei nº 7.827, de 1989.

Na jus ti fi ca ção da emen da nº 2, o Se na dor Edu -
ar do Su plicy cha ma aten ção para a re da ção dada ao
§ 1º do art. 16 no subs ti tu ti vo apro va do, pela qual o
BRB to mou-se ex clu si vo agen te fi nan ce i ro do ECO
na área do Dis tri to Fe de ral. Enten de o Se nhor Se na-
dor que essa ex clu si vi da de con tra ria o con sen so ha -
vi do na Co mis são e, até mes mo, a von ta de do re la tor,
ex pres sa no re la tó rio, de apo io à idéia de que o BRB
par ti lhas se com o Ban co do Bra sil a apli ca ção dos re -
cur sos do fun do.

A emen da nº 3, do Se na dor Ro me ro Jucá, se -
gue na mes ma di re ção, re for çan do, na sua jus ti fi ca ti-
va, a aber tu ra ofe re ci da pelo art. 9º da Lei nº 7.827, de 
1989, com a re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº
1.988-20, de 2000, que per mi te o re pas se dos re cur-
sos dos fun dos a ou tras ins ti tu i ções que pos su am
con di ções de ad mi nis trá-los.

Com efe i to, pa re ce-nos pro ce den te a ne ces si-
da de de evi tar a in ter pre ta ção de que, na área do Dis -
tri to Fe de ral, o BRB se ria o úni co e ex clu si vo ad mi nis-
tra dor dos re cur sos do FCO e, com ple men tar men te,
es cla re cer que a esse ban co ca be rá o ris co das ope -
ra ções por ele con tra ta das, con for me su ge ri do pela
emen da nº 2.

Obser ve-se que em bo ra o art. 9º da Lei nº
7.827, de 1989, te nha sido al te ra do pela Lei nº
10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, e tam bém pela
MPV nº 2.196-3, de 24 de agos to de 2001, man te-
ve-se a pos si bi li da de de que os ban cos ad mi nis tra do-
res re pas sem re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is a
ou tras ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil, que é o caso do BRB. A úni ca
mo di fi ca ção na es sên cia do ar ti go é que, para es ses
re pas ses, de vem ser “ob ser va das as di re tri zes es ta-
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be le ci das pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal”, o
que an tes fi ca va a cri té rio dos ban cos ad mi nis tra do-
res dos fun dos.

Em tem po, cha ma mos a aten ção para o fato de
que no subs ti tu ti vo apro va do na CAE a re da ção da
Emen ta do PLS nº 12, de 1999, foi ade qua da men te
re ti fi ca da, vis to que se tra ta de mo di fi car a Lei nº
7.827, de 1989, que “re gu la men ta o art. 159, in ci so I,
alí nea c da Cons ti tu i ção Fe de ral,...” e não de al te ra-
ção de dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, como cons ta va no
pro je to ori gi nal.

III  – Voto

Pelo ex pos to, so mos pela re je i ção da emen da
nº 3 e pelo aco lhi men to par ci al da emen da nº 2, na
for ma da se guin te su be men da:

SUBEMENDA À EMENDA Nº 2-PLEN

Acres cen te-se o se guin te § 1º ao art. 16 da Lei
nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, re nu me ran-
do-se os de ma is:

Art.16 ...................................................
..............................................................
§ 1º O BRB  –  Ban co de Bra sí lia

S/A,par ti ci pa rá da apli ca ção dos re cur sos
do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te  –  FCO, na qua li da de de
agen te fi nan ce i ro, na área de abran gên cia
do Dis tri to Fe de ral, para exe cu ção dos pro -
gra mas de fi nan ci a men to apro va dos pelo
Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci-
o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te  –
CONDEL/FCO, me di an te re pas se efe tu a do
pelo Ban co do Bra sil S/A,ca ben do ao BRB
–  Ban co de Bra sí lia S/A, o ris co das ope ra-
ções. (NR)

Sala da Co mis são,  –  – Ra mez Te bet, Pre si-
den te – Anto nio Car los Va la da res, Re la tor – Ana
Jú lia Ca re pa – Edu ar do Su plicy – Ro ber to Sa tur-
ni no – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Mão San ta –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Gil ber to Mes tri nho – Val -
dir Ra upp – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp ho Tou ri nho
– Edu ar do Aze re do – Lú cia Vâ nia – Tas so Je re is-
sa ti – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Re gu la men ta o art. 159, in ci so I, alí -
nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o

Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Nor te – FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE e o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te – FCO, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

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

Art. 9º Obser va das as di re tri zes es ta be le ci das
pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, os ban cos
ad mi nis tra do res po de rão re pas sar re cur sos dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is a ou tras ins ti tu i ções au to ri-
za das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral do Bra sil, com 
ca pa ci da de téc ni ca com pro va da e com es tru tu ra
ope ra ci o nal e ad mi nis tra ti va ap tas a re a li zar, em se -
gu ran ça e no es tri to cum pri men to das di re tri zes e
nor mas es ta be le ci das, pro gra mas de cré di to es pe ci-
fi ca men te cri a dos com essa fi na li da de. (Re da ção
dada pela Lei nº 10.177, de 12-1-2001)
....................................................................................

Art. 16. O Ban co da Ama zô nia S.A. – Basa, o
Ban co do Nor des te do Bra sil S.A. – BNB e o Ban co do 
Bra sil S.A. – BB são os ad mi nis tra do res do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te – FNO, do
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor des te
– FNE e do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te – FCO, res pec ti va men te.

§ 1º O Ban co do Bra sil S.A. trans fe ri rá a ad mi-
nis tra ção, pa tri mô nio, ope ra ções e re cur sos do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te –
FCO para o Ban co de De sen vol vi men to do Cen-
tro-Oes te, após sua ins ta la ção e en tra da em fun ci o-
na men to, con for me es ta be le ce o art. 34, § 11, do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 2º (Re vo ga do pela Lei nº 10.177, de 2001).

LEI Nº 10.177. DE 12 DE JANEIRO DE 2001

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.

....................................................................................
Art. 9º A Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de

1989, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
....................................................................................

“Art. 9º Obser va das as di re tri zes es ta be le ci das
pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, os ban cos ad -
mi nis tra do res po de rão re pas sar re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is a ou tras ins ti tu i ções au to ri za das a
fun ci o nar pelo Ban co Cen tral do Bra sil, com ca pa ci-
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da de téc ni ca com pro va da e com es tru tu ra ope ra ci o-
nal e ad mi nis tra ti va ap tas a re a li zar, em se gu ran ça e
no es tri to cum pri men to das di re tri zes e nor mas es ta-
be le ci das, pro gra mas de cré di to es pe ci fi ca men te cri -
a dos com essa fi na li da de.” (NR)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.988-20,
DE 11 DE MAIO DE 2000

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.

....................................................................................
Art. 9º A Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de

1989, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
....................................................................................

“Art. 9º Obser va das as di re tri zes es ta be le ci das
pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, os ban cos ad -
mi nis tra do res po de rão re pas sar re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is a ou tras ins ti tu i ções au to ri za das a
fun ci o nar pelo Ban co Cen tral do Bra sil, com ca pa ci-
da de téc ni ca com pro va da e com es tru tu ra ope ra ci o-
nal e ad mi nis tra ti va ap tas a re a li zar, em se gu ran ça e
no es tri to cum pri men to das di re tri zes e nor mas es ta-
be le ci das, pro gra mas de cré di to es pe ci fi ca men te cri -
a dos com essa fi na li da de.” (NR)
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.196-3,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

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.

Art. 14. A Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de
1989, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 9º-A. Os re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o-
na is po de rão ser re pas sa dos aos pró pri os ban cos ad -
mi nis tra do res, para que es tes, em nome pró prio e
com seu ris co ex clu si vo, re a li zem as ope ra ções de
cré di to au to ri za das por esta Lei e pela Lei nº 10.177,
de 12 de ja ne i ro de 2001.

§ 1º O mon tan te dos re pas ses a que se re fe rem
o ca put es ta rá li mi ta do a pro por ção do pa tri mô nio lí -
qui do da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, fi xa da pelo Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal.

§ 2º O re tor no dos re cur sos aos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is se su bor di na à ma nu ten ção da pro por ção a
que se re fe re o § 3º e in de pen de do adim ple men to,
pe los mu tuá ri os, das obri ga ções con tra ta das pe las
ins ti tu i ções fi nan ce i ras com tais re cur sos.

§ 3º O re tor no dos re cur sos aos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is, em de cor rên cia de re du ção do pa tri mô nio
lí qui do das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, será re gu la men ta-
do pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

§ 4º Nas ope ra ções re a li za das nos ter mos des te
ar ti go:

I – ob ser var-se-ão os en car gos es ta be le ci dos
no art. 1º da Lei nº 10.177, de 2001; e

II – o del cre de re das ins ti tu i ções fi nan ce i ras:
a) fica li mi ta do a seis por cen to ao ano;
b) está con ti do nos en car gos a que se re fe re o

in ci so I; e
c) será re du zi do em per cen tu al idên ti co ao per -

cen tu al ga ran ti do por fun dos de aval.
§ 5º Os sal dos diá ri os das dis po ni bi li da des re la-

ti vas aos re cur sos trans fe ri dos nos ter mos do ca put
se rão re mu ne ra dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras com 
base na taxa ex tra-mer ca do di vul ga da pelo Ban co
Cen tral do Bra sil.

§ 6º Os re cur sos trans fe ri dos e uti li za dos em
ope ra ções de cré di to se rão re mu ne ra dos pe los en-
car gos pac tu a dos com os mu tuá ri os, de du zi do o del
cre de re a que se re fe re o § 4º, in ci so II;

§ 7º Os ban cos ad mi nis tra do res de ve rão man ter
sis te ma que per mi ta con so li dar as dis po ni bi li da des e
apli ca ções dos re cur sos, in de pen den te men te de es -
ta rem em nome do Fun do Cons ti tu ci o nal ou da ins ti tu-
i ção fi nan ce i ra.

§ 8º As ins ti tu i ções fi nan ce i ras, nas ope ra ções
de fi nan ci a men to re a li za das nos ter mos des te ar ti go,
go zam da isen ção tri bu tá ria a que se re fe re o art. 8º
des ta Lei.

§ 9º Po de rão ser con si de ra dos, para os efe i tos
des te ar ti go, os va lo res que já te nham sido re pas sa-
dos às ins ti tu i ções fi nan ce i ras e as ope ra ções de cré -
di to res pec ti vas.

§ 10. Na hi pó te se do § 9º:
I – não ha ve rá ris co de cré di to para as ins ti tu i-

ções fi nan ce i ras nas ope ra ções con tra ta das até 30 de 
no vem bro de 1998;

II – nas ope ra ções con tra ta das de 12 de de zem-
bro de 1998 a 30 de ju nho de 2001, o ris co de cré di to
das ins ti tu i ções fi nan ce i ras fica li mi ta do a cin qüen ta
por cen to; e

III – o del cre de re das ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
man ten do-se inal te ra dos os en car gos pac tu a dos com 
os mu tuá ri os:

a) fica re du zi do a zero para as ope ra ções a que
se re fe re o in ci so I; e

b) fica li mi ta do a três por cen to para as ope ra-
ções a que se re fe re o in ci so II.

§ 11. Para efe i to do cál cu lo da taxa de ad mi nis-
tra ção a que fa zem jus os ban cos ad mi nis tra do res,
se rão de du zi dos do pa tri mô nio lí qui do dos Fun dos
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Cons ti tu ci o na is os va lo res re pas sa dos às ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, nos ter mos des te ar ti go.” (NR)

DO CU MEN TO ANE XA DO PELA SE-
CRE TA RIA-GE RAL DA MESA, NOS TER-
MOS DO ART. 250 DO RE GI MEN TO
INTER NO

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

Re to ma a esta Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos o Pro je to de Lei do Se na do nº 12, de 1999, de
au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que ob je ti va
trans fe rir os re cur sos pre vis tos no art. 159, I, c, da
Cons ti tu i ção Fe de ral para a ges tão do Ban co de Bra -
sí lia –  BRB. Apro va da a pro po si ção na for ma de
subs ti tu ti vo ofe re ci do pelo re la tor, foi sub me ti da ao
ple ná rio da Casa por for ça do Re cur so nº 18, de 1999. 
Nes sa nova eta pa de tra mi ta ção da ma té ria fo ram
ofe re ci das duas emen das, re to man do o pro je to a esta 
Co mis são para seu exa me.

A Emen da nº 2, de au to ria do Se na dor Edu ar do
Su plicy mo di fi ca to dos os dis po si ti vos do PLS, man -
ten do ape nas sua emen ta. Assim, o ca put do art. 16
pas sa ape nas a no me ar os Ban cos da Ama zô nia – 
BASA, o Ban co do Nor des te –  BNB e o Ban co do Bra -
sil como res pon sá ve is pela ad mi nis tra ção dos Fun-
dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te, res pec ti va men te. Foi acres-
cen ta do um pa rá gra fo –  o pri me i ro –  re nu me ran-
do-se os de ma is como se gun do e ter ce i ro. Estes dois
úl ti mos dis po si ti vos re to mam à for ma ori gi nal da Lei
nº 7.827, de 1989. O pa rá gra fo pri me i ro que a emen -
da acres cen ta, to ma ria a se guin te re da ção:

“§ 1º O Ban co de Bra sí lia –  BRB par ti-
ci pa rá da apli ca ção dos re cur sos do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen-
tro-Oes te –  ECO, na qua li da de de agen te fi -
nan ce i ro, na área de abran gên cia do Dis tri to
Fe de ral para exe cu ção dos pro gra mas de fi-
nan ci a men to apro va dos pelo Con se lho De li-
be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci-
a men to do Cen tro-Oes te –  CONDEL/FCO,
me di an te re pas se efe tu a do pelo Ban co do
Bra sil S/A, ca ben do ao Ban co de Bra sí lia –
BRB o ris co das ope ra ções.”

A emen da nº 3, mo di fi ca ti va, de au to ria do Se -
na dor Ro me ro Jucá al te ra ape nas a re da ção do § lº
do subs ti tu ti vo apro va do nes ta Co mis são, dan do-lhe
a re da ção a se guir:

“§ 1º O Ban co de Bra sí lia –  BRB será
cre den ci a do pelo Ban co do Bra sil como
agen te fi nan ce i ro para par ti ci par da apli ca-
ção dos re cur sos do ECO na área do Dis tri-
to Fe de ral, nos ter mos do art. 9º des ta Lei e
na for ma acor da da en tre as par tes. (NR)”

É o re la tó rio.

II – Voto

Qu an do do pri me i ro exa me do PLS nº 12, de
1999, nes ta Co mis são, en ten de mos que a ini ci a ti va
era per ti nen te, sen do re co men dá vel, no en tan to, ao
in vés da co-ges tão pro pos ta, per mi tir ao Ban co de
Bra sí lia com par ti lhar, na área do Dis tri to Fe de ral, a
ad mi nis tra ção dos re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te –  FCO. Sob essa
ori en ta ção foi apro va do o subs ti tu ti vo acres cen do § 1º 
ao art. 16 e man ten do inal te ra dos o ca put e de ma is
pa rá gra fos na for ma da Lei nº 7.827, de 1989.

Na jus ti fi ca ção da emen da nº 2, o Se na dor Edu -
ar do Su plicy cha ma aten ção para a re da ção dada ao
§ 1º do art. 16 no subs ti tu ti vo apro va do, pela qual o
BRB to mou-se ex clu si vo agen te fi nan ce i ro do FCO na 
área do Dis tri to Fe de ral. Enten de o Se nhor Se na dor
que essa ex clu si vi da de con tra ria o con sen so ha vi do
na Co mis são e, até mes mo, a von ta de des te re la tor,
uma vez que fi cou cla ro no re la tó rio o apo io à idéia de
que o BRB par ti lhas se com o Ban co do Bra sil a apli -
ca ção dos re cur sos do fun do.

A emen da nº 3, do Se na dor Ro me ro Jucá, se -
gue na mes ma di re ção, re for çan do, na sua jus ti fi ca ti-
va, a aber tu ra ofe re ci da pelo art. 9º da Lei nº 7.827, de 
1989, com a re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº
1.988-20, de 2000, que per mi te o re pas se dos re cur-
sos dos fun dos a ou tras ins ti tu i ções que pos su am
con di ções de ad mi nis trá-los.

Com efe i to, pa re ce-nos pro ce den te a ne ces si-
da de de evi tar a in ter pre ta ção de que, na área do Dis -
tri to Fe de ral, o BRB se ria o úni co e ex clu si vo ad mi nis-
tra dor dos re cur sos do FCO e; com ple men tar men te,
es cla re cer que ao Ban co de Bra sí lia – BRB ca be rá o
ris co das ope ra ções por ele con tra ta das, con for me
su ge ri do pela emen da nº 2. Assim, re je i ta mos a
emen da nº 3 e aco lhe mos par ci al men te a emen da nº
2, na for ma da su be men da se guin te:

SUBEMENDA AO PLS Nº 12, DE 1999
À EMEN DA Nº 2-PLEN

Acres cen te-se o se guin te § 1º ao art. 16 da Lei
nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, re nu me ran-
do-se os de ma is:
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“Art.16. ..................................................
..............................................................
§ 1º O Ban co de Bra sí lia – BRB par ti-

ci pa rá da apli ca ção dos re cur sos do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen-
tro-Oes te – FCO, na qua li da de de agen te fi -
nan ce i ro, na área de abran gên cia do Dis tri to
Fe de ral, para exe cu ção dos pro gra mas de
fi nan ci a men to apro va dos pelo Con se lho De -
li be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan-
ci a men to do Cen tro-Oes te – CONDEL/FCO, 
me di an te re pas se efe tu a do pelo Ban co do
Bra sil S/A, ca ben do ao Ban co de Bra sí lia –
BRB o ris co das ope ra ções.” (AC)

Sala da Co mis são, - José Fo ga ça, Re la tor.

PARECERES NºS 347, 348 E 349, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
395, dei 999, de au to ria do Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que dis põe so bre a con ces-
são de des con to para os mú si cos es tu-
dan tes ou pro fis si o na is – no va lor do ín -
gres so em es pe tá cu los mu si ca is e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 347, DE 2003
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Artur da Tá vo la
Re la tor ad hoc: Se na dor Hugo Na po leão

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 395, de 1999,
de au to ria do no bre Se na dor Ma gui to Vi le la, as se-
gu ra aos mú si cos, es tu dan tes ou pro fis si o na is, des -
con to de 50% no va lor do in gres so para es pe tá cu-
los mu si ca is em todo o País, de ven do o re fe ri do
des con to in ci dir so men te so bre o pre ço efe ti va men-
te pra ti ca do pelo es ta be le ci men to, ex ce tu an do-se
as pro mo ções igua is ou su pe ri o res ao be ne fí cio es -
ta be le ci do.

O ato em epi gra fe es ti pu la que for mas de re gu-
la men ta ção e con tro le vol ta das para o efe ti vo cum -
pri men to da lei se rão es ta be le ci das e im ple men ta-
das pe los ór gãos se to ri a is do Po der Exe cu ti vo em to -
dos os ní ve is.

Em aná li se na Co mis são de Edu ca ção do Se na-
do Fe de ral, a pro po si ção não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Inspi ra do na tra di ci o nal “meia en tra da” fa cul ta da
a es tu dan tes para a ad mis são em ci ne mas em qua se

todo o ter ri tó rio na ci o nal, vem o pro je to em aná li se
pro por a cri a ção de be ne fí cio si mi lar para o in gres so
dos mú si cos, pro fis si o na is ou es tu dan tes, em es pe tá-
cu los mu si ca is.

É des ne ces sá rio te cer qual quer co men tá rio so -
bre a im por tân cia da mú si ca no ce ná rio da cul tu ra na -
ci o nal e o seu grau de re pre sen ta ti vi da de na di vul ga-
ção de nos sa ima gem para o mun do. Não é de hoje
que o per fil do País, aos olhos de ou tras na ções, é in -
trin se ca men te as so ci a do à mu si ca li da de do povo bra -
si le i ro e à ex ce lên cia de sua pro du ção mu si cal.

Des sa for ma ini ci a ti vas vol ta das para a cri a ção
de me lho res con di ções de apren di za do para os pro -
fis si o na is da área de vem me re cer todo o res pal do do
po der pú bli co.

Como bem res sal ta a jus ti fi ca ção do ato em exa -
me, são re co nhe ci da men te es cas sas as opor tu ni da-
des vol ta das para a for ma ção e o apri mo ra men to des -
sa ca te go ria pro fis si o nal. Nes se ce ná rio, o aces so
pro pi ci a do pela re du ção do pre ço dos in gres sos aos
es pe tá cu los mu si ca is cum pre o im por tan te pa pel de
su ple men tar a for ma ção aca dé mi ca, am pli an do o ho -
ri zon te e ane xan do ex pe riên ci as ao tra ba lho dos pro -
fis si o na is e es tu dan tes do se tor.

No in tu i to de aper fe i ço ar o me ri tó rio ato le gal,
ofe re ce mos emen da que pro põe a ex clu são do art. 3º
por con si de rar mos ino por tu no o es ta be le ci men to de
pra zo para a sua re gu la men ta ção, a ser pro vi den ci a-
da pelo Po der Exe cu ti vo. A ADIN nº 546-4, de 2 de ou -
tu bro de 1997, jul gou in cons ti tu ci o nal a ini ci a ti va do
Le gis la ti vo de es ta be le cer pra zos para ou tro Po der
exe cu tar atri bu i ções que lhe são ine ren tes, como se
ve ri fi ca no ar ti go ci ta do.

III – Voto

Nes se sen ti do. ten do apre ci a do o Pro je to de Lei
do Se na do nº 395, de 1999, sob os pon tos de vis ta do
mé ri to, da ju ri di ci da de. da cons ti tu ci o na li da de e da
téc ni ca le gis la ti va, pro nun ci a mo-nos pela sua apro va-
ção, nos ter mos da emen da que ora ofe re ce mos.

EMENDA Nº 1–CE

De con for mi da de com a ADIN nº 546-4, de 2 de
ou tu bro de 1997. su pri ma-se o art. 3º do Pro je to de
Lei do Se na do nº 395, de 1999, re nu me ran do-se o se -
guin te.

Sala da Co mis são, 14 de mar ço de 2000. – Djal-
ma Bes sa, Pre si den te Even tu al – Hugo Na po leão,
Re la tor ad hoc – José Jor ge – Ge ral do Althoff –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Luiz Otá vio – Fran ce-
li no Pe re i ra – Ge ral do Les sa – Ger son Ca ma ta –
Bel lo Par ga – Ge ral do Cân di do – Álva ro Dias –
Emí lia Fer nan des – Agne lo Alves – Íris Re zen de –
Artur da Tá vo la – Ro meu Tuma (sem voto).
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PARECER Nº 348, DE 2003 
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Encon tra-se em exa me nes ta co mis são, em
aten di men to a de li be ra ção da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, “para aná li se de sua cons ti tu ci o na li da de
e ju ri di ci da de”, o Pro je to de Lei do Se na do nº 395, de
1999.

2. A ma té ria dis põe so bre a con ces são de des -
con to de 50% a mú si cos e es tu dan tes de mú si ca so -
bre o pre ço co bra do para in gres so em es pe tá cu los
mu si ca is.

3. Para fa zer jus ao aba ti men to – diz a pro po si-
ção –, o be ne fi ciá rio de ve rá com pro var sua con di ção
de mú si co pro fis si o nal ou de es tu dan te fre quen te de
cur so de mú si ca, me di an te cri té ri os a se rem es ta be-
le ci dos em re gu la men to.

4. Na Co mis são de Edu ca ção não fo ram ofe re ci-
das Emen das ao pro je to, e foi apro va do o pa re cer fa -
vo rá vel do Re la tor. Enca mi nha do à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, esta de li be rou pelo en vio à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para
se pro nun ci ar pela cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de.

II – Aná li se

5. Um dos pon tos a se rem pre li mi nar men te con -
si de ra dos diz res pe i to à com pe tên cia le gis la ti va so-
bre a ma té ria.

6. O art. 23, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi-
na que a com pe tên cia para “pro por ci o nar os me i os de 
aces so à cul tu ra, à edu ca ção e à ciên cia” é co mum à
União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí-
pi os. Ade ma is, cabe a es ses en tes, ex ce to aos Mu ni-
cí pi os, le gis lar con cor ren te men te so bre a “edu ca ção,
cul tu ra, en si no e des por to”, con for me es ta be le ci do no 
art. 24, in ci so X.

7. Res sal te-se, con tu do, que o con te ú do do Pro -
je to de Lei nº 395, de 1999, não pa re ce dis por, ri go ro-
sa men te, so bre as pec tos cul tu ra is, mas sim so bre be -
ne fí ci os a gru pos es pe ci a is da so ci e da de. Mes mo
que as sim fos se, a União só po de ria es ta be le cer nor -
mas ge ra is, por for ça do dis pos to no § 1º do art. 24,
não obs tan te ser di fí cil para o Le gis la dor, em mu i tas
si tu a ções, ter cer te za quan to à de fi ni ção e aos li mi tes
das nor mas ge ra is.

8. A ma té ria tra ta da é, sem dú vi da, de com pe-
tên cia cons ti tu ci o nal do Mu ni cí pio, em ra zão do dis-
pos to no art. 30, I e II, da Car ta Po lí ti ca de 1988, in
ver bis:

Art. 30. Com pe te aos Mu ni cí pi os:
I – le gis lar so bre as sun tos de in te res se

lo cal;
II – su ple men tar a le gis la ção fe de ral e

a es ta du al no que cou ber;
..............................................................

9. Des se modo, é ad mis sí vel que to das as atri -
bu i ções que não es te jam ex pres sa men te con fe ri das à 
União e aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral são de
com pe tên cia do Mu ni cí pio, des de que es te ja evi den te
o in te res se lo cal so bre a ma té ria.

10. No caso em exa me, a par ti ci pa ção do Mu ni-
cí pio – no ob je ti vo de con ce der be ne fí ci os eco nô mi-
cos e cul tu ra is aos mú si cos  – , é a mais sig ni fi ca ti va,
quan do co te ja da com a dos ou tros en tes da Fe de ra-
ção, pois nele re si de o ci da dão. Cabe ao Mu ni cí pio,
por tan to, pro mo ver as ações ne ces sá ri as para que a
for ça da Cons ti tu i ção em fa vor des ses gru pos es pe ci-
a is de pes soa se re a li ze.

11. Qu an to ao “do cu men to es pe cí fi co”, pre vis to
no pa rá gra fo úni co do art. 2º do pro je to em aná li se,
tra ta-se de ma té ria já dis ci pli na da pela Lei nº 7.116,
de 29 de agos to de 1983, re gu la men ta da pelo De cre-
to nº 89.250, de 27 de de zem bro do mes mo ano.

12. O pro je to tam bém fere o prin cí pio da har mo-
nia e in de pen dên cia dos Po de res, con for me pre vis to
no art. 2º da Car ta de 1988, ao de ter mi nar em seu art.
3º que “o Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei no
pra zo de no ven ta dias a par tir de sua pu bli ca ção”.
Ade ma is, se o Po der Exe cu ti vo não cum prir a re fe ri da
im po si ção, não po de rá ha ver qual quer san ção ao
Pre si den te da Re pú bli ca por omi tir-se em edi tar de-
cre to re gu la men ta dor.

13. É de res sal tar, tam bém, o dis pos to no art.25
da Cons ti tu i ção Fe de ral:

Art. 25. Os Esta dos or ga ni zam-se e re -
gem-se pe las Cons ti tu i ções e leis que ado-
ta rem, ob ser va dos os prin cí pi os des ta
Cons ti tu i ção.

§ 1º São re ser va das aos Esta dos as
com pe tên ci as que não lhes se jam ve da das
por esta Cons ti tu i ção.

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

14. O dis po si ti vo cons ti tu ci o nal re tro ci ta do con fe-
re aos Esta dos- mem bros am pla com pe tên cia ad mi nis-
tra ti va e le gis la ti va, ca rac te ri zan do, as sim, a ple na apli -
ca ção dos prin cí pi os fe de ra ti vos de modo a pro pi ci ar
am pla des cen tra li za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va. Esta se 
re su me na fór mu la de enu me rar as com pe tên ci as da
União, re ma nes cen do aos Esta dos-mem bros as de-
ma is, em bo ra ain da es te ja pre vis ta na Cons ti tu i ção
bra si le i ra a enu me ra ção das com pe tên ci as co muns
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(art. 23) e de con cor rên cia le gis la ti va (art. 24), en vol-
ven do os en tes que com põem a Fe de ra ção.

15. Ape sar de não ser ob je to des ta aná li se exa -
mi nar o mé ri to do pro je to, con vém ob ser var, não obs -
tan te suas boas in ten ções, que o sub sí dio dado ge ne-
ri ca men te aos mú si cos, sem con si de rar o seu ní vel
de ren da, pode re pre sen tar a con ces são de van ta-
gens eco nô mi cas a quem não pre ci sa. Além dis so,
fará com que o tra ba lha dor de ba i xa ren da, não in clu í-
do na ca te go ria de mú si co ou es tu dan te de mú si ca,
ar que ain da mais com o cus to da pro du ção ar tís ti ca,
me di an te a ma jo ra ção do va lor do seu bi lhe te de en -
tra da em ra zão de ha ver ne ces si da de de com pen sar
a re du ção pre ten di da.

III – Voto

16. Di an te do ex pos to, o voto é pela re je i ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 395, de 1999.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor
– Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Álva ro Dias –
Ma gui to Vi le la (Au tor) – Íris Re zen de – Lú cio
Alcân ta ra – Ro ber to Fre i re – José Agri pi no – José
Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Jef fer son Pé res.

PARECER Nº 349, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 395, de 1999, de
au to ria do no bre Se na dor Ma gui to Vi le la, as se gu ra
aos mú si cos, es tu dan tes ou pro fis si o na is, o des con to
de cin qüen ta por cen to no va lor do in gres so para es -
pe tá cu los mu si ca is, em todo o País. O des con to de ve-
rá in ci dir so bre o pre ço efe ti va men te pra ti ca do pelo
es ta be le ci men to, ex ce to as pro mo ções igua is ou su -
pe ri o res ao be ne fi cio es ta be le ci do.

O ato em epí gra fe es ti pu la, tam bém, que for mas
de re gu la men ta ção e con tro le vol ta das para o efe ti vo
cum pri men to dos seus pre ce i tos se rão es ta be le ci das
e im ple men ta das pe los ór gãos se to ri a is do Po der
Exe cu ti vo, em to dos os ní ve is.

Em tra mi ta ção nes ta Casa Le gis la ti va, o pro je to,
ini ci al men te, foi apro va do quan to ao mé ri to, sem
emen das, pela Co mis são de Edu ca ção.

Em se gui da, no âm bi to da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, a pro po si ção re ce beu pa re cer fa vo-
rá vel, nos ter mos das emen das ofe re ci das.

No en tan to, por for ça do Re que ri men to nº 395, de
29 de maio de 2001, en ca mi nha do pelo no bre Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te des ta Co mis são, o pro je to

foi en ca mi nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, com vis tas ao exa me de cons ti tu ci o na li da de
e ju ri di ci da de da ma té ria.

Ape sar do re co nhe ci men to de suas me ri tó ri as
in ten ções, na opor tu ni da de, a pro po si ção teve sua
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de ques ti o na das, ten -
do o Re la tor, o no bre Se na dor Bel lo Par ga, apre sen-
ta do pa re cer pela sua re je i ção, por in cor rer o ato em
ví cio de ini ci a ti va, por fe rir a har mo nia e a in de pen-
dên cia en tre os Po de res e por re gu lar ma té ria já dis ci-
pli na da pela le gis la ção vi gen te.

Na eta pa sub se qüen te de sua tra mi ta ção, o pro -
je to de lei re tor nou a esta Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, para de ci são ter mi na ti va.

II – Aná li se

Inspi ra do pela tra di ci o nal meia en tra da, fa cul ta-
da a es tu dan tes para a ad mis são em ci ne mas em
qua se todo o ter ri tó rio na ci o nal, o Pro je to de Lei nº
395, de 1999, pro põe be ne fí cio si mi lar para o in gres-
so dos mú si cos, pro fis si o na is ou es tu dan tes, em es -
pe tá cu los mu si ca is. Con si de ra das as es cas sas opor -
tu ni da des de aper fe i ço a men to pro fis si o nal des sa ca -
te go ria, re i te ra mos nos so re co nhe ci men to da ele va da
in ten ção do ato em epí gra fe.

Con tu do, é mis ter pon de rar que a con ces são fa -
cul ta da aos mú si cos, sem a res pec ti va ava li a ção do
seu ní vel de ren da, po de ria re pre sen tar uma be nes se
su pér flua con ce di da a uma ca te go ria, em de tri men to
de ou tras, que, ine vi ta vel men te, ar ca ri am com os cus -
tos dos in gres sos, ma jo ra dos para efe i to de com pen-
sa ção.

Além des se re pa ro re fe ren te ao mé ri to, aca ta-
mos o pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e cor ro bo ra mos seus ter mos, ao
iden ti fi car, na pro po si ção, in con tor ná ve is pro ble-
mas de ju ri di ci da de e ví ci os de ini ci a ti va, que vul ne-
ram a Lei Ma i or.

III – Voto

Pelo ex pos to, pro ce di do o re e xa me da ma té ria,
ma ni fes ta mo-nos pela re je i ção do Pro je to de Lei do
Se na do nº 395, de 1999.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Ra-
mez Te bet, Pre si den te – Ro ber to Sa tur ni no, Re la-
tor – Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do Su plicy – Ro-
ber to Sa tur ni no – Anto nio Car los Va la da res –
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ra mez Te bet – Mão
San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Gil ber to Mes tri-
nho – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Cé sar Bor-
ges – Jo nas Pi nhe i ro – Tas so Je re is sa ti – Ro me-
ro Jucá.
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DO CU MEN TOS ANE XA DO PELA SE -
CRE TA RIA-GE RAL DA MESA, NOS TER-
MOS DO ART. 250, PA RÁ GRA FO ÚNI CO,
DO RE GI MEN TO INTER NO

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

O pro je to de lei em exa me, de au to ria do Se na-
dor Ma gui to Vi le la, bus ca as se gu rar o des con to de
50% ao mú si co, es tu dan te ou pro fis si o nal, no pre ço
co bra do para in gres so em es pe tá cu los mu si ca is, cal -
cu la do com base no va lor’ efe ti va men te pra ti ca do
pelo es ta be le ci men to, sem in ci dir so bre even tu a is
pre ços pro mo ci o na is.

Por se tra tar de ma té ria que en vol ve re gu la men-
ta ção, re me te-se ao Po der Exe cu ti vo a res pon sa bi li-
da de de fi xar os cri té ri os ne ces sá ri os a sua exe cu ção.

Sub me ti do pre li mi nar men te à Co mis são de
Edu ca ção, o pro je to foi apro va do com uma emen da
de ade qua ção cons ti tu ci o nal.

De cor ri do o pra zo re gi men tal, não fo ram a ele
ofe re ci das emen das pe ran te a Co mis são de Assun-
tos Eco nô mi cos, que so bre a ma té ria de ci di rá ter mi-
na ti va men te.

II – Aná li se

Fun da men ta-se a me di da, sem dú vi da, nos
prin cí pi os do in cen ti vo pro fis si o nal.

Com efe i to, ao fa ci li tar ao mú si co e ao es tu dan te
de mú si ca o aces so aos es pe tá cu los que di gam res -
pe i to a sua ati vi da de, o pro je to esta cri an do um ex pe-
di en te ím par de aper fe i ço a men to, me di an te o con ta to
di re to com as no vas téc ni cas mu si ca is, que so men te
a prá ti ca da ob ser va ção é ca paz de pro por ci o nar.

Não há como a ini ci a ti va pri va da, que se de di ca
a em pre sa ri ar apre sen ta ções mu si ca is, es cu sar-se
de par ti ci par de ci di da men te des se pro ces so, que di -
re ta men te a ela irá be ne fi ci ar, por via do apri mo ra-
men to des ses mes mos pro fis si o na is de que se vale
ao pro du zir seus es pe tá cu los.

No en tan to, de vem ser con si de ra das duas re a li da-
des dis tin tas: a do es tu dan te e a do mú si co pro fis si o nal.

Com efe i to, aque le que se de di ca à re gên cia
ou a um ins tru men to mu si cal, como sus ten to, au fe-
re ren di men tos que lhe per mi tem dis por de ma i o res
re cur sos para fa zer face a des pe sas com o seu
aper fe i ço a men to pro fis si o nal. Já o es tu dan te, nor -
mal men te ar ri ma do pe los pais, pos sui um or ça men-
to de sub sis tên cia, que mal dá para co brir suas des -
pe sas mais ime di a tas. Tan to isso é fato que a pró -
pria le gis la ção lhe con ce de aces so sub si di a do aos
es pe tá cu los ar tís ti cos.

Nes se sen ti do, cum pre es ta be le cer dis tin ção
en tre tais as sis ten tes, no mo men to em que se pre ten-
de pres ti gi ar am bas as ca te go ri as na qui lo que efe ti va-
men te lhes diz res pe i to: o in gres so nas ca sas de es -
pe tá cu los mu si ca is.

Por ou tro lado, cum pre re gis tra rá a di fi cul da de
de con si de rar a es sên cia da ca te go ria de no mi na da
es tu dan te de mú si ca. O con ce i to pode abran ger tan to
o es tu dan te de con ser va tó rio, que o faz vo ca ci o nal-
men te, com em pe nho e de di ca ção, quan to o apren diz
por di le tan tis mo, que ape nas bus ca ocu par seu tem -
po com mais urna ati vi da de lú di ca.

Isso ex pos to, por for ça de todo o mé ri to de que
se re ves te a ma té ria, pro põe-se a in ser ção de emen -
das des ti na das a as se gu rar a jus ta apli ca ção da me -
di da pro pos ta.

Qu an to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de e
ju ri di ci da de, im põe-se ofe re cer tam bém emen da re-
pa ra do ra de ví cio, em aten di men to a de ci são do STF
re fe ren te à ADIN nº 546-4 , que jul gou in cons ti tu ci o nal
as si nar pra zo para que ou tro Po der ve nha cum pri-lo.

III – Voto

Ante o ex pos to, o voto é pela apro va ção do PLS
no 395, de 1999, com as se guin tes emen das:

EMENDA Nº – CAE

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 395, de 1999, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º Fica as se gu ra do ao mú si co
des con to no pre ço co bra do pelo in gres so
em es pe tá cu los mu si ca is, em todo o ter ri tó-
rio na ci o nal.

§ 1º O des con to será cal cu la do com
base no va lor efe ti va men te pra ti ca do pelo
es ta be le ci men to, não in ci din do so bre even-
tu a is pre ços pro mo ci o na is.

§ 2º O des con to será de 20% (vin te por
cen to), em se tra tan do de mú si co pro fis si o nal,
e de 50% (cin qüen ta por cen to), para o es tu-
dan te de mú si ca que com pro ve es tar re gu lar-
men te ma tri cu la do em es ta be le ci men to de
en si no mu si cal ofi ci al ou re co nhe ci do pelo po -
der pú bli co, sem fi na li da de de lu cro e em ati vi-
da de há pelo me nos cin co anos.”

EMENDA Nº – CAE

Su pri ma-se o art. 3º do PLS nº 395, de 
1999, re nu me ran do- se o se guin te.

Sala das Re u niões, – Ro ber to Sa tur ni no, Re-
la tor.
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FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUIGRAFICAS DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

ECONÔMICOS, DO DIA 29 DE MAIO DE 2001

Item 7:
Dis põe so bre a con ces são de des con to para os

mú si cos es tu dan tes ou pro fis si o na is no va lor do in-
gres so em es pe tá cu los mu si ca is, e dá ou tras pro vi-
dên ci as. De au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, ten do
como Re la tor, o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no fa vo rá vel
ao Pro je to, com as Emen das de nºs 1 e 2, com a ob -
ser va ção de que se rão fe i tas duas vo ta ções no mi na-
is, sen do a pri me i ra para o pro je to e a se gun da, para
as emen das com pa re cer fa vo rá vel.

Com a pa la vra, o Re la tor, Se na dor Ro ber to Sa -
tu mi no.

O SR. ROBERTO SATURNINO – Sr. Pre si den te,
o pro je to em exa me, de au to ria do Se na dor Ma gui to Vi -
le la, bus ca as se gu rar o des con to de 50% ao mú si co es -
tu dan te ou pro fis si o nal, no pre ço co bra do para in gres so
em es pe tá cu los mu si ca is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Fun da men ta-se a me di da, sem dú vi da, nos
prin cí pi os do in cen ti vo pro fis si o nal. Com efe i to, ao fa -
ci li tar ao mú si co e ao es tu dan te de Mú si ca o aces so
aos es pe tá cu los que di gam res pe i to a sua ati vi da de,
o pro je to está cri an do um ex pe di en te ím par, de aper -
fe i ço a men to, me di an te o con ta to di re to com as no vas
téc ni cas mu si ca is, que so men te a prá ti ca da ob ser va-
ção é ca paz de pro por ci o nar.

Não há como a ini ci a ti va pri va da, que se de di ca
a em pre sa ri ar apre sen ta ções mu si ca is, es cu sar-se de
par ti ci par, de ci di da men te, des se pro ces so, que, di re ta-
men te, a ela irá be ne fi ci ar, por via do apri mo ra men to des -
ses mes mos pro fis si o na is, de que se va lem ao pro du zir
seus es pe tá cu los. No en tan to, de vem ser con si de ra das
duas re a li da des dis tin tas: a do es tu dan te e a do mú si co
pro fis si o nal. Com efe i to, aque le que se de di ca à re gên cia
ou a um ins tru men to mu si cal como sus ten to, au fe re ren di-
men tos que lhe per mi ta dis por de ma i o res re cur sos para
fa zer face a des pe sas com o seu aper fe i ço a men to pro fis-
si o nal. Já o es tu dan te, nor mal men te ar ri ma do pe los pais,
pos sui um or ça men to de sub sis tên cia que mal dá para co -
brir suas des pe sas mais ime di a tas. Tan to isso é fato que a
pró pria le gis la ção lhe con ce de aces so sub si di a do aos es -
pe tá cu los ar tís ti cos.

Nes se sen ti do, cum pre es ta be le cer dis tin ção en -
tre tais as sis ten tes, no mo men to em que se pre ten de
pres ti gi ar am bas as ca te go ri as na qui lo que, efe ti va men-
te, lhes diz res pe i to, o in gres so nas ca sas de es pe tá cu-
los mu si ca is. Por ou tro lado, cum pre re gis trar a di fi cul da-
de de con si de rar a es sên cia da ca te go ria de no mi na da
es tu dan te de mú si ca. O con ce i to pode abran ger tan to o
es tu dan te de Con ser va tó rio, que o faz vo ca ci o nal men-
te, com em pe nho e de di ca ção, quan to o apren diz por di -
le tan tis mo, que ape nas bus ca ocu par seu tem po com

mais uma ati vi da de lú di ca. Isso ex pos to, por for ça de
todo o mé ri to de que se re ves te a ma té ria, pro põe-se a
in ser ção de emen das des ti na das a as se gu rar ajus ta
apli ca ção da me di da pro pos ta.

Qu an to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de e
ju ri di ci da de, im põe-se ofe re cer, tam bém, emen da re -
pa ra do ra de ví cio, em aten di men to à de ci são do STF,
re fe ren te à ADIN nº 546/4, que jul gou in cons ti tu ci o nal
as si nar pra zo para que ou tro Po der ve nha a cum pri-lo.
Ante o ex pos to, o voto é pela apro va ção do Pro je to,
com as se guin tes emen das:

Nº 1, que dá ao art. 1º a se guin te re da ção: Fica
as se gu ra do ao mú si co des con to no pre ço co bra do
pelo in gres so de es pe tá cu los mu si ca is, em todo o
Ter ri tó rio Na ci o nal.

§ 1º O des con to será cal cu la do com base no va -
lor efe ti va men te pra ti ca do, não in ci din do so bre even -
tu a is pre ços pro mo ci o na is.

§ 2º (Aqui está a mo di fi ca ção es sen ci al) O des -
con to será de 20% em se tra tan do de mú si co pro fis si-
o nal e de 50% para o es tu dan te de mú si ca que com -
pro ve es tar re gu lar men te ma tri cu la do em es ta be le ci-
men to de en si no mu si cal ofi ci al ou re co nhe ci do pelo
Po der Pú bli co sem fi na li da de de lu cro em ati vi da de há 
pelo me nos cin co anos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, as mo di fi ca ções são
es tas: re duz o des con to de 50 para 20% para o mú si-
co pro fis si o nal e exi ge que o des con to para o es tu-
dan te haja a com pro va ção de que ele está ma tri cu la-
do em es ta be le ci men to de en si no ofi ci al, etc.

E a Emen da nº 2 su pri me o art. 3º, que é aque le
que obri ga va a re gu la men ta ção no pra zo dado.

É esse o pa re cer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Está

em dis cus são o pa re cer do Se na dor Ro ber to Sa tur ni i-
no. (Pa u sa.)

O SR. JEFFERSON PÉRES – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Tem a
pa la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES –  Sr. Pre si den te,
in da go se esse pro je to foi apre ci a do pela Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) –  Edu -
ca ção e CAE, Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES –  Sr. Pre si den te, eu
re que re ria au diên cia à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, por que, em que pese o bem em ba sa do
pa re cer do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que, aliás,
aper fe i ço ou a pro pos ta ori gi nal, te nho mi nhas dú vi das,
Sr. Pre si den te, se qual quer lei mu ni ci pal, es ta du al ou fe -
de ral pode im por des con tos a ati vi da des co mer ci a is.

Qu an do se tra ta de des con to em pas sa gens,
por exem plo, de ôni bus, sim, por que em pre sa de ôni -
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bus é con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria de um ser vi-
ço pú bli co, e o Po der con ce den te pode lhe im por con -
di ções. Mas uma casa de es pe tá cu los que não deve
nada ao Po der Pu bli co?! Po de mos im por, obri gá-la a
ofe re cer des con to seja a quem for? Não se tra ta de se 
os mú si cos me re cem ou não, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) –  Na ver da-
de, é uma ex ten são do fa mo so meio in gres so do ci ne ma.

O SR. JEFFERSON PÉRES  – Exa to.
O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) –  Que

vi go ra como algo que a tra di ção já in cor po rou.
O SR. JEFFERSON PÉRES –  Por ou tro lado,

Sr. Pre si den te, não de ve mos des con si de rar o ca chê
dos mú si cos.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra)  – Mas V.
Exª tem ra zão.

O SR. JEFFERSON PÉRES –  O ca chê dos mú -
si cos que se apre sen tam no es pe tá cu lo às ve zes é
um per cen tu al da re ce i ta, que vai ser di mi nu í do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS  –  Se -
na dor Jef fer son Pé res,...

O SR. JEFFERSON PÉRES –  De for ma, Sr.
Pre si den te, que, quan to à cons ti tu ci o na li da de, eu
gos ta ria que o pro je to fos se apre ci a do pela Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Antes de en cer rar, con ce do um apar te ao Se na-
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS –  Sr.
Pre si den te, que ro apro ve i tar o bom sen so cos tu me i-
ro, a ra zão, aci ma de tudo, das pon de ra ções fe i tas
pelo Se na dor Jef fer son Pé res para dar ape nas um
exem plo que vi ve mos e que tal vez re tra te bem a si tu-
a ção co lo ca da pelo no bre co le ga.

Re cen te men te, no Esta do, Sr. Pre si den te, nós,
em con jun to com a pró pria co mu ni da de, re sol ve mos
co lo car em prá ti ca um pro je to que fi cou de no mi na do
“Qu ar ta Cul tu ral”.

Ten do em vis ta que quar ta-fe i ra é um dia em
que a gran de ma i o ria dos ar tis tas, mes mo os de
agen da mais che ia, não tem pro gra ma ção, con se gui-
mos, jun to às em pre sas aé re as, des con tos para essa
fi na li da de e che ga mos à se guin te con clu são: o mú si-
co, da que les que po dem se apre sen tar voz e vi o lão,
para que o pro je to fi cas se viá vel, se uti li za ria de um
belo es pa ço pú bli co que te mos em Pal mas, de no mi-
na do “Espa ço Cul tu ral”, e ape nas acom pa nha do. Só
ha ve ria uma apre sen ta ção de voz e vi o lão, o que im -
pli ca ria as pas sa gens e os ca chês. Os ar tis tas se dis -
pu se ram a fa zer o pre ço mais ba i xo pos sí vel. Re sul ta-
do: mon ta mos o pro je to, con se gui mos ab so lu ta men te
tudo e con se gui mos fa zer um es pe tá cu lo a R$3. O
gran de be ne fi ciá rio foi, na ver da de, o es tu dan te, a ju -
ven tu de, mas ha via uma lei mu ni ci pal.

De po is de o pro je to ser co lo ca do em prá ti ca e
de che gar o pri me i ro ar tis ta para se apre sen tar, hou -
ve a co bran ça de uma par te da po pu la ção. “Olha,
exis te uma lei mu ni ci pal que con sa gra 50% de des-
con to à meia en tra da”, e o pro je to fi cou in vi a bi li za do.
Nes se caso, nem se pa ga va o ca chê do ar tis ta e nem
se pa ga vam os cus tos, ain da que mí ni mos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, cre io que é me ri tó ria a
idéia, mas me lhor ain da será dis cu tir com pro fun di da-
de esse pro je to, para que não se faça algo que aca be
por ser in vi a bi li za do.

Ain da há esse ou tro as pec to, co lo ca do pelo Se -
na dor Jef fer son Pé res, de que há ca sas que se in vi a-
bi li zam e que aca bam tra zen do para a po pu la ção
tam bém es pe tá cu los me ra men te de cu nho cul tu ral,
em bo ra, aqui, den tro de um con tex to eco nô mi co.

Por tan to, que ro ape nas dar esse de po i men to e
di zer que sigo a li nha do Se na dor Jef fer son Pé res
com re la ção a esse as sun to.

O SR. JEFFERSON PÉRES –  Com o apar te do
ilus tre Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, en cer ro a
mi nha in ter ven ção.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) –  Con ti-
nua em dis cus são. (Pa u sa.)

O Se na dor Jef fer son Pé res faz, en tão, urna pro -
po si ção, para que o Ple ná rio de li be re so bre ela. Se ria
uma au diên cia à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, não obs tan te o bem lan ça do pa re cer do
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, para eli mi nar qual quer
dú vi da de in cons ti tu ci o na li da de da pro po si ção.

Com a pa la vra, o Se na dor Ro ber to Sa turn rno.
O SR. ROBERTO SATURNINO  – Sr. Pre si den-

te, eu nada te nho a me opor. Ao con trá rio, acho que o
Se na dor Jef fer son tem ra zão quan do le van ta essa
pre o cu pa ção.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra)  – Con sul-
tan do o Ple ná rio, ve mos que há una ni mi da de dos Srs.
Se na do res pre sen tes pelo en ca mi nha men to à Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do,
para fa lar so bre a cons ti tu ci o na li da de do pro je to.

Com a pa la vra, o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

OF./CAE/19/01            Bra sí lia, 29 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho à dou ta Co mis são de Cons ti tu i ção

Jus ti ça e Ci da da nia, para aná li se de sua cons ti tu ci o na li-
da de e ju ri di ci da de o Pro je to de Lei do Se na do nº 395,
de 1999, que “dis põe so bre a con ces são de des con to
para os mú si cos  – es tu dan tes ou pro fis si o na is  – no va -
lor do in gres so em es pe tá cu los mu si ca is e dá ou tras
pro vi dên ci as, de au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, em
aten di men to a de li be ra ção des ta Co mis são.

Aten ci o sa men te,  – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 2º São Po de res da União, in de pen den tes e

har mô ni cos en tre si, o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju -
di ciá rio.
....................................................................................

Art. 23. É com pe tên cia co mum da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:

I  – ze lar pela guar da da Cons ti tu i ção, das leis e
das ins ti tu i ções de mo crá ti cas e con ser var o pa tri mô-
nio pú bli co;

II  – cu i dar da sa ú de e as sis tên cia pú bli ca, da
pro te ção e ga ran tia das pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia;

III  – pro te ger os do cu men tos, as obras e ou tros
bens de va lor his tó ri co, ar tís ti co e cul tu ral, os mo nu-
men tos, as pa i sa gens na tu ra is no tá ve is e os sí ti os ar -
que o ló gi cos;

IV  – im pe dir a eva são, a des tru i ção e a des ca-
rac te ri za ção de obras de arte e de ou tros bens de va -
lor his tó ri co, ar tís ti co ou cul tu ral;

V  – pro por ci o nar os me i os de aces so à cul tu ra,
à edu ca ção e à ciên cia;

VI  – pro te ger o meio am bi en te e com ba ter a po -
lu i ção em qual quer de suas for mas;

VII  – pre ser var as flo res tas, a fa u na e a flo ra;
VIII  – fo men tar a pro du ção agro pe cuá ria e or ga-

ni zar o abas te ci men to ali men tar;
IX  – pro mo ver pro gra mas de cons tru ção de mo -

ra di as e a me lho ria das con di ções ha bi ta ci o na is e de
sa ne a men to bá si co;

X  – com ba ter as ca u sas da po bre za e os fa to res
de mar gi na li za ção, pro mo ven do a in te gra ção so ci al
dos se to res des fa vo re ci dos;

XI – re gis trar, acom pa nhar e fis ca li zar as con -
ces sões de di re i tos de pes qui sa e ex plo ra ção de re -
cur sos hí dri cos e mi ne ra is em seus ter ri tó ri os;

XII  – es ta be le cer e im plan tar po lí ti ca de edu ca-
ção para a se gu ran ça do trân si to.

Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar fi xa rá nor-
mas para a co o pe ra ção en tre a União e os Esta dos, o
Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, ten do em vis ta o
equi lí brio do de sen vol vi men to e do bem-es tar em âm -
bi to na ci o nal.

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -
tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:

I  – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,
eco nô mi co e ur ba nís ti co;

II  – or ça men to;

III  – jun tas co mer ci a is;
IV  – cus tas dos ser vi ços fo ren ses;
V  – pro du ção e con su mo;
VI  – flo res tas, caça, pes ca, fa u na, con ser va ção

da na tu re za, de fe sa do solo e dos re cur sos na tu ra is,
pro te ção do meio am bi en te e con tro le da po lu i ção;

VII  – pro te ção ao pa tri mô nio his tó ri co, cul tu ral,
ar tís ti co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

VIII  – res pon sa bi li da de por dano ao meio am bi-
en te, ao con su mi dor, a bens e di re i tos de va lor ar tís ti-
co, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

IX  – edu ca ção, cul tu ra, en si no e des por to;
X  – cri a ção, fun ci o na men to e pro ces so do ju i za-

do de pe que nas ca u sas;
XI  – pro ce di men tos em ma té ria pro ces su al;
XII  – pre vi dên cia so ci al, pro te ção e de fe sa da

sa ú de;
XIII  – as sis tên cia ju rí di ca e De fen so ria pú bli ca;
XIV  – pro te ção e in te gra ção so ci al das pes so as

por ta do ras de de fi ciên cia;
XV  – pro te ção à in fân cia e à ju ven tu de;
XVI  – or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e de ve res

das po lí ci as ci vis.
§ 1º No âm bi to da le gis la ção con cor ren te, a

com pe tên cia da União li mi tar-se-á a es ta be le cer nor -
mas ge ra is.

§ 2º A com pe tên cia da União para le gis lar so bre
nor mas ge ra is não ex clui a com pe tên cia su ple men tar
dos Esta dos.

§ 3º Ine xis tin do lei fe de ral so bre nor mas ge ra is,
os Esta dos exer ce rão a com pe tên cia le gis la ti va ple-
na, para aten der a suas pe cu li a ri da des.

§ 4º A su per ve niên cia de lei fe de ral so bre nor -
mas ge ra is sus pen de a efi cá cia da lei es ta du al, no
que lhe for con trá rio.
....................................................................................

Art. 25. Os Esta dos or ga ni zam-se e re gem-se
pe las Cons ti tu i ções e leis que ado ta rem, ob ser va dos
os prin cí pi os des ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São re ser va das aos Esta dos as com pe tên ci-
as que não lhes se jam ve da das por esta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

Art. 30. Com pe te aos Mu ni cí pi os:
I – le gis lar so bre as sun tos de in te res se lo cal;
II – su ple men tar a le gis la ção fe de ral e a es ta du-

al no que cou ber;
....................................................................................

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

Asse gu ra Va li da de Na ci o nal as Car -
te i ras de Iden ti da de, Re gu la sua Expe di-
ção e da ou tras pro vi den ci as.

....................................................................................
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DECRETO Nº 89.250,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1983

Re gu la men ta a Lei nº 7.116, de 29de
agos to de 1983, que as se gu ra va li da de
na ci o nal às Car te i ras de Iden ti da de, re gu la
sua ex pe di ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 350, DE 2003

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 247, de 2000, de au to ria do Se -
na dor Jef fer son Pe res, que al te ra os arts.
do De cre to Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941, Có di go de Pro ces so Pe nal.

Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 247, de 2002, de au to ria do ilus tre
Se na dor Jef fer son Pe res, que al te ra os arts. do De-
cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, Có di go
de Pro ces so Pe nal.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no pra -
zo re gi men tal, pre ten de ade quar o tex to do Có di go de
Pro ces so Pe nal – CPP, aos man da men tos cons ti tu ci o-
na is, no que diz res pe i to às re la ções en tre a po lí cia ju di-
ciá ria, o Mi nis té rio Pú bli co e a au to ri da de ju di ciá ria.

É o Re la tó rio

II – Aná li se

A Pro po si ção não con tra ria dis po si ções cons ti-
tu ci o na is ou in fra cons ti tu ci o na is.

Qu an to ao seu mé ri to, a pro po si ção é ex tre ma-
men te opor tu na, pois visa a ade quar o tex to do Có di-
go de Pro ces so Pe nal com man da men tos cons ti tu ci o-
na is que dis põem:

“Art. 129. São fun ções ins ti tu ci o na is do 
Mi nis té rio Pú bli co:

I – pro mo ver, pri va ti va men te, a ação pe -
nal pú bli ca, na for ma da lei (Lei nº 8.625, de
12 de fe ve re i ro de 1993, que “Insti tui a Lei
Orgâ ni ca Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co, dis-
põe so bre nor mas ge ra is para a or ga ni za ção
do Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos e dá ou tras
pro vi dên ci as”, e as leis com ple men ta res que
de fi nem as atri bu i ções do Mi nis té rio Pú bli co);”

..............................................................
VII – exer cer o con tro le ex ter no da ati -

vi da de po li ci al, na for ma da lei com ple men-

tar men ci o na da no ar ti go an te ri or (Lei Com -
ple men tar nº 75, de 20 de maio de 1993,
que “Dis põe so bre a or ga ni za ção, as atri bu i-
ções e o Esta tu to do Mi nis té rio Pú bli co da
União”, e as leis com ple men ta res dos en tes
fe de ra dos que fa zem o mes mo em re la ção
aos seus Mi nis té ri os Pú bli cos);

VIII – re qui si tar di li gên ci as in ves ti ga tó-
ri as e a ins ta u ra ção de in qué ri to po li ci al, in -
di ca dos os fun da men tos ju rí di cos de suas
ma ni fes ta ções pro ces su a is:

..............................................................
(Obser va ções e gri fos nos sos)

Não obs tan te, exis tem dis po si ções no CPP que,
por não aten de rem a este or de na men to, evi den te men-
te não fo ram re cep ci o na das pelo tex to cons ti tu ci o nal
de 1988, mas cuja per ma nên cia tem sus ci ta do, como
bem lem bra o au tor em sua jus ti fi ca ção, “des ne ces sá-
ri os atra sos e ta lhas pro ces su a is, além de con fli tos de
com pe tên cia en tre o Mi nis té rio Pú bli co e a au to ri da de
po li ci al, que são, em mu i to, res pon sá ve is pela frus tra-
ção da per se cu ção cri mi nal”.

Além de sua pro pri e da de, o tex to é equi li bra do,
aten de às nor mas da boa téc ni ca le gis la ti va e suas
dis po si ções te rão, cer ta men te, a efi cá cia pre ten di da.
Ape nas quan to à emen ta, im põe-se seu aper fe i ço a-
men to me di an te sim ples emen da de re da ção, para
subs ti tu ir a ex pres são “Alte ra os arts.” por “Alte ra os
arts. 10, 13, 14, 16, 18 e 23”, dan do-lhe cla re za e sem
in ter fe rir no con te ú do da Pro pos ta.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te à apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 247, de 2000,
com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1-CCJ

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
247, de 2000, a se guin te re da ção:

“Alte ra os arts. 10, 13, 14, 16, 18 e 23 
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal.”

Sala da Co mis são, 23 de abril de 2003. _ Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Pe dro Si mon, Re la tor  –
Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer ca dan te – Tião
Vi a na – Antô nio Car los Va la da res – Pa pa léo Paes
– Ga ri bal di Alves Fi lho – José Ma ra nhão – Ju vên-
cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Pe dro Si mon – De -
mós te nes Tor res – Re nil do San ta na – Tas so Je re-
is sa ti – Jef fer son Pé res (au tor) – João Ba tis ta Mot -
ta –  João Ca pi be ri be  – Jor ge Bor nha u sen – Ro -
dolp ho Tou ri nho.
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETÁRIA DE COMISSÕES COMISSÃO

DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 247, DE 2000,

Na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Alte ra os arts. 10, 13, 14, 16, 18 e 23 
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 -Có di go de Pro ces so Pe nal.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 10. Os arts. 10, 13, 14, 16, 18 e 23, pas sa rão

a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 10. .................................................
§ 1º A au to ri da de fará mi nu ci o so re la-

tó rio do que ti ver sido apu ra do e en vi a rá os
au tos ao Mi nis té rio Pú bli co. (NR)

..............................................................
§ 3º Qu an do o fato for de di fí cil elu ci-

da ção, e o in di ci a do es ti ver sol to, a au to ri da-
de po li ci al po de rá re que rer ao Mi nis té rio Pú -
bli co a de vo lu ção dos au tos, para ul te ri o res
di li gên ci as, que se rão re a li za das no pra zo
mar ca do. (NR)

.............................................................”
“Art. 13. .................................................
I  – for ne cer às au to ri da des ju di ciá ri as

e ao Mi nis té rio Pú bli co as in for ma ções ne-
ces sá ri as à ins tru ção e jul ga men to dos pro -
ces sos. (NR)

.............................................................”
“Art. 14. O ofen di do, ou seu re pre sen-

tan te le gal, e o in di ci a do po de rão re que rer
qual quer di li gên cia, que será re a li za da, ou
não, a ju í zo da au to ri da de ou a pe di do do
Mi nis té rio Pú bli co. (NR)”

..............................................................
“Art. 16. O Mi nis té rio Pú bli co só de vol-

ve rá o in qué ri to à au to ri da de po li ci al, se fo-
rem ne ces sá ri as no vas di li gên ci as, im pres-
cin dí ve is ao ofe re ci men to da de nún cia.
(NR)”

..............................................................
“Art. 18. De po is de or de na do o ar qui-

va men to do in qué ri to pela au to ri da de ju di-
ciá ria, por fal ta de base para a de nún cia, a
au to ri da de po li ci al po de rá pro ce der e o Mi-

nis té rio Pú bli co re que rer, no vas pes qui sas e 
di li gên ci as, se de no vas pro vas ti ve rem no tí-
cia. (NR)”

..............................................................
“Art. 23. Ao fa zer a re mes sa dos au tos

do in qué ri to ao juiz com pe ten te, o Mi nis té rio
Pú bli co ofi ci a rá ao Insti tu to de Iden ti fi ca ção
e Esta tís ti ca, ou re par ti ção con gê ne re, men -
ci o nan do o ju í zo a que ti ve rem sido dis tri bu-
í dos, e os da dos re la ti vos à in fra ção pe nal e
à pes soa do de nun ci a do. (NR)”

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 129. São fun ções ins ti tu ci o na is do Mi nis té-

rio Pú bli co:
I  – pro mo ver, pri va ti va men te, a ação pe nal pú -

bli ca, na for ma da lei;
....................................................................................

VII  – exer cer o con tro le ex ter no da ati vi da de po -
li ci al, na for ma da lei com ple men tar men ci o na da no
ar ti go an te ri or;

VIII  – re qui si tar di li gên ci as in ves ti ga tó ri as e a
ins ta u ra ção de in qué ri to po li ci al, in di ca dos os fun da-
men tos ju rí di cos de suas ma ni fes ta ções pro ces su a is;
....................................................................................

LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993.

Insti tui a Lei Orgâ ni ca Na ci o nal do
Mi nis té rio Pú bli co, dis põe so bre nor mas
ge ra is para a or ga ni za ção do Mi nis té rio
Pú bli co dos Esta dos e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 75,
DE 20 DE MAIO DE 1993

Dis põe so bre a or ga ni za ção, as atri -
bu i ções e o es ta tu to do Mi nis té rio Pú bli-
co da União.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.
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São li dos os se guin tes:

OF.CAE nº 28/2003

Bra sí lia, 22 de abril de 2003

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

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a V. Exª. que
esta Co mis são re je i tou, em re u nião re a li za da na pre -
sen te data, o Pro je to de Lei do Se na do nº 395, de
1999, que “Dis põe so bre a con ces são de des con to
para os mú si cos – es tu dan tes ou pro fis si o na is – no
va lor do in gres so em es pe tá cu los mu si ca is e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, Ra mez Te bet. – Pre si den te da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Ofí cio nº 12/03 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 23 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 247, de 2000, de au to ria
do Se na dor Jef fer son Pé res, que “Alte ra os arts. do
De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, Có di-
go de Pro ces so Pe nal”.

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 Edi son Lo bão, Pre si den-
te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 sos, por um dé ci mo da com po si-
ção da Casa, para que os Pro je tos de Lei do Se na-
do nºs 395, de 1999, e 247, de 2000, se jam apre ci a-
dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 2003

Acres cen ta dis po si ti vos ao De cre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 
– Có di go Pe nal – cri mi na li zan do o ser vir
be bi das al coó li cas para as pes so as que
men ci o na, e de ter mi na a co lo ca ção de

avi so so bre os efe i tos no ci vos do ál co ol
nas em ba la gens des tas be bi das.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-

bro de 1940, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
ar ti go:

“Art. 136-A. Ser vir be bi da al coó li ca:
I – a me nor de vin te e um anos;
II – a quem se en con tra em ma ni fes to

es ta do de em bri a guez;
III – a pes soa que o agen te sabe so-

frer das fa cul da des men ta is;
IV – a pes soa que o agen te sabe es tar

ju di ci al men te pro i bi da de fre qüen tar lo ca is
onde se con so me be bi das des ta na tu re za.

Pena – de ten ção, de seis me ses a dois 
anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas
in cor re quem co mer ci a li za be bi da al coó li ca
que não os ten te avi so so bre os efe i tos no ci-
vos do ál co ol à sa ú de.”

Art. 2º O § 2º do art. 4º da Lei nº 9.294, de 15
de ju lho de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

Art. 4º ....................................................
..............................................................
§ 2º Os ró tu los das em ba la gens de be -

bi das al coó li cas con te rão ad ver tên cia nos
se guin tes ter mos: “Evi te o con su mo ex ces si-
vo de ál co ol. O ál co ol pode ca u sar da nos ir -
re ver sí ve is a fe tos e cri an ças.” (NR)

Art. 3º Re vo ga-se o in ci so I do art. 63 do De-
cre to-Lei nº 3.688, de 3 de ou tu bro de 1941 – Lei
das Con tra ven ções Pe na is.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os ma les ca u sa dos pelo ál co ol ao or ga nis mo
hu ma no e, em de cor rên cia, à so ci e da de, são por de -
ma is co nhe ci dos. La men ta vel men te, os dis po si ti vos
le ga is hoje em vi gor ca re cem de ple no vi gor para im -
pe dir a ven da de be bi das al coó li cas a pes so as mais
fa cil men te vi ti mi za das por aque les efe i tos: os me no-
res de ida de e os al coó li cos, bem como ou tros pa de-
cen tes de dis túr bi os men ta is.

Por ou tro lado, os efe i tos po si ti vos dos aler tas
con tra o fumo nas em ba la gens des te pro du to po dem
ser igual men te apli ca dos no com ba te ao con su mo ex -
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ces si vo de ál co ol, re co men dan do a ado ção do mes -
mo pro ce di men to nes te caso.

Con ta mos, as sim, com o apo io de nos sos ilus -
tres Pa res para a apro va ção des te  pro je to tão ne ces-
sá rio.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Ger son
Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 165, DE 2003

....................................................................................
Art. 136. Expor a pe ri go a vida ou a sa ú de de

pes soa sob sua au to ri da de, guar da ou vi gi lân cia,
para fim de edu ca ção, en si no, tra ta men to ou cus tó-
dia, quer pri van do-a de ali men ta ção ou cu i da dos in-
dis pen sá ve is, quer su je i tan do-a a tra ba lho ex ces si vo
ou ina de qua do, quer abu san do de me i os de cor re ção
ou dis ci pli na:

Pena  – de ten ção, de 2 (dois) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.

§ 1º Se do fato re sul ta le são cor po ral de na tu re-
za gra ve:

Pena  – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.
§ 2º Se re sul ta a mor te:
Pena  – re clu são, de 4 (qua tro) a 12 (doze) anos.
§ 3º Au men ta-se a pena de um ter ço, se o cri me

é pra ti ca do con tra pes soa me nor de 14 (ca tor ze)
anos. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 8.069, de
13-7-1990)

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

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

....................................................................................
Art. 4º So men te será per mi ti da a pro pa gan da

co mer ci al de be bi das al coó li cas nas emis so ras de rá -
dio e te le vi são en tre as vin te e uma e as seis ho ras.

§ 1º A pro pa gan da de que tra ta este ar ti go não
po de rá as so ci ar o pro du to ao es por te olím pi co ou de
com pe ti ção, ao de sem pe nho sa u dá vel de qual quer
ati vi da de, à con du ção de ve í cu los e a ima gens ou
idéi as de ma i or êxi to ou se xu a li da de das pes so as.

§ 2º Os ró tu los das em ba la gens de be bi das al -
coó li cas con te rão ad ver tên cia nos se guin tes ter mos:
“Evi te o Con su mo Exces si vo de Álco ol”.

....................................................................................
Art. 63. Ser vir be bi das al coó li cas:
I  – a me nor de de zo i to anos;
II  –  a quem se acha em es ta do de em bri a guez;

III  – a pes soa que o agen te sabe so frer das fa -
cul da des men ta is;

IV  – a pes soa que o agen te sabe es tar ju di ci al-
men te pro i bi da de fre quen tar lu ga res onde se con so-
me be bi da de tal na tu re za:

Pena –  pri são sim ples, de dois me ses a um ano, 
ou mul ta, de qui nhen tos mil réis a cin co con tos de
réis.

Art. 64. Tra tar ani mal com cru el da de ou sub me-
tê-lo a tra ba lho ex ces si vo:

Pena –  pri são sim ples, de dez dias a um mês,
ou mul ta, de cem a qui nhen tos mil réis.

§ 1º Na mes ma pena in cor re aque le que, em bo-
ra para fins di dá ti cos ou ci en tí fi cos, re a li za em lu gar
pú bli co ou ex pos to ao pu bli co, ex pe riên cia do lo ro sa
ou cru el em ani mal vivo.

§ 2º Apli ca-se a pena com au men to de me ta de,
se o ani mal é sub me ti do a tra ba lho ex ces si vo ou tra ta-
do com cru el da de, em exi bi ção ou es pe tá cu lo pú bli co.

Art. 65. Mo les tar al guem ou per tur bar-lhe a tran -
qui li da de, por acin te ou por mo ti vo re pro va vel:

Pena –  pri são sim ples, de quin ze dias a dois
me ses, ou mul ta, de du zen tos mii réis a dois con tos
de réis.
....................................................................................

(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 (Eduardo Siqueira
Campos) – O projeto lido será publicado e remetido à
Comissão competente.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 185/2003

Bra sí lia, 7 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ao cum pri men tá-lo cor di al men te, co mu ni co a

Vos sa Exce lên cia, nos ter mos re gi men ta is, que a par-
tir des ta data es tou re que ren do a mi nha des fi li a ção
do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro –  PTB, pas san do a
in te grar a Ban ca da do Par ti do do Mo vi men to De mo-
crá ti co Bra si le i ro –  PMDB.

Por cer to que mu i to me hon ra in te grar o par ti do
em que Vos sa Exce lên cia é, sem dú vi da, uma das
gran des li de ran ças.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia os meus
pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Pa pa léo Paes.
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OF.GLPMDB nº 175/2000

Bra sí lia, 7 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên cia

que o Ilus tre Se na dor Pa pa léo Paes pas sou a in te grar
a Ban ca da do Par ti do do Mo vi men to De mo crá ti co
Bra si le i ro –  PMDB.

Re no vo, na opor tu ni da de, vo tos de apre ço e
con si de ra ção. – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 7, de 2003
(nº 261/2003, na ori gem), de 28 de abril úl ti mo, do Mi -
nis tro de Esta do Che fe da Con tro la do ria-Ge ral da
União, en ca mi nhan do, para os fins do dis pos to no in -
ci so XXIV do art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Ba lan-
ço Ge ral da União, re fe ren te ao exer cí cio de 2002.

Uma vez que o re fe ri do Ba lan ço in te gra as Con -
tas do Go ver no Fe de ral re la ti vas ao exer cí cio fi nan ce-
i ro de 2002, as qua is já fo ram en ca mi nha das ao Con -
gres so Na ci o nal atra vés da Men sa gem nº 33, de
2003-CN, e se en con tram sob exa me do Tri bu nal de
Con tas da União para pa re cer pré vio, a Pre si dên cia
en ca mi nha da o pre sen te ex pe di en te à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, pela or dem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, na for ma re gi men tal,
peço a V. Exª que me ins cre va para uma co mu ni ca ção
ur gen te e ina diá vel an tes da Ordem do Dia.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ri -
be i ro, pela or dem.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. 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. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa pa léo
Paes, pela or dem.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PT – AP. Pela or -
dem.) – Sr.Pre si den te, da mes ma for ma, so li ci to a mi -
nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – S. Exªs que usa ram da pa la vra para so li ci ta rem
as suas res pec ti vas ins cri ções, te rão as se gu ra do o
uso da pa la vra por 5 mi nu tos, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º, do Re gi men to
Inter no.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa
He le na, pela or dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem.) – Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
tam bém gos ta ria de pe dir a mi nha ins cri ção para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel, em bo ra sa i ba que três Srs.
Se na do res já es tão ins cri tos. Mas, caso haja de sis-
tên cia, gos ta ria que V. Exª con si de ras se o meu pe di-
do de ins cri ção.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – De acor do com as tra di ções da Casa, V. Exª
cons ta como a 1ª Su plen te nas re fe ri das ins cri ções.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio
Cos ta, como Lí der, por 5 mi nu tos, para uma co mu ni-
ca ção ur gen te e de in te res se par ti dá rio, nos ter mos
do art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

No bre Se na dor Hé lio Cos ta, V. Exª, na con di ção
de Lí der, dis põe de até 5 mi nu tos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, to dos te mos co nhe ci men to da sé ria
cri se que atin ge ain da hoje, como re sul ta do de anos e 
anos de cri se in ten sa, as ci da des bra si le i ras.

Qu e ro, aqui, es pe ci fi ca men te, fa lar da di fí cil si -
tu a ção dos mu ni cí pi os do meu Esta do, Mi nas Ge ra is.
To das as 853 ci da des de Mi nas e os inú me ros dis tri-
tos ain da pas sam pe las di fi cul da des vi vi das pe los
mu ni cí pi os, até por que a lei é in jus ta para com as ci -
da des, já que o Go ver no Fe de ral fica com 60% de
tudo que se ar re ca da nes te País; o Esta do, com 25%,
e as ci da des com ape nas com 15% – in clu si ve al gu-
mas de las já de ve do ras, com me nos de 7% a 8%.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, hoje, as so mo à
tri bu na para fa zer um ape lo ao Mi nis tro da Fa zen da,
por que os mu ni cí pi os bra si le i ros cor rem, nes te mo-
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men to, o ris co de per der R$3 bi lhões de re pas ses de
ver bas da União.

Como isso vai ocor rer, Sr. Pre si den te? O Te sou-
ro Na ci o nal está pre pa ran do um novo ar ro cho para os 
mu ni cí pi os e para to das as ci da des bra si le i ras. Nos
pró xi mos dias, se gun do in for ma ções na Impren sa
Na ci o nal, o Te sou ro Na ci o nal de ve rá ba i xar por ta ria
con di ci o nan do as li be ra ções de ver bas da União, de
apro xi ma da men te R$3 bi lhões por ano, à apre sen ta-
ção bi mes tral, pe las Pre fe i tu ras, de re la tó ri os so bre a
ges tão fis cal e or ça men tá ria, bem como de um Ca-
das tro de Ope ra ções de Cré di to (COC).

Caso o Sr. Di re tor do Te sou ro Na ci o nal ado te
es sas re gras, os Mu ni cí pi os te rão enor mes di fi cul da-
des em cum pri-las, já que, atu al men te, as Pre fe i tu ras
do Bra sil in te i ro se quer con se guem aten der às exi-
gên ci as con ti das no art. 51 da Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal, que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de apre -
sen ta ção dos ba lan ços pa tri mo ni a is uma vez por ano. 
Uma vez por ano e já é uma gran de di fi cul da de. As ci -
da des já têm enor mes di fi cul da des, até por que mu i-
tas de las não têm se quer co mu ni ca ção via Inter net,
não têm se quer uma boa co mu ni ca ção te le fô ni ca
para po der fa zer isso.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve jam o
que diz o art. 51 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal:

Art. 51. O Po der Exe cu ti vo da União
pro mo ve rá, até o dia trin ta de ju nho, a con -
so li da ção na ci o nal e por es fe ra de go ver no,
das con tas dos en tes da Fe de ra ção re la ti-
vas ao exer cí cio an te ri or, e a sua di vul ga-
ção, in clu si ve por meio ele trô ni co de aces so
pú bli co.

Uma vez por ano, Sr. Pre si den te. E ago ra que -
rem au men tar essa obri ga to ri e da de para duas ve zes
por ano. Se as Pre fe i tu ras já não têm con di ção de fa -
zer uma, o que vai acon te cer quan do in sis ti rem na
apre sen ta ção des sas con tas duas ve zes por ano?

Se gun do a di re ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
– e é im por tan te ci tar mos aqui a fon te –, até o dia 29
de abril, ape nas 17,14% das ci da des ti nham en tre ga-
do os seus ca das tros de cré di to do ano pas sa do e so -
men te 33,26% os re la tó ri os re su mi dos da exe cu ção
or ça men tá ria. Isso com a lei em vi gor – o art. 51 – e
com a apre sen ta ção de ape nas um re la tó rio anu al. E
pas sa rão a ser dois re la tó ri os anu a is.

Como são con si de ra dos adim plen tes so men te
os Mu ni cí pi os que aten dem a to dos os re la tó ri os, po -
de mos con clu ir que 82% dos go ver nos mu ni ci pa is es -
tão ina dim plen tes, fi ca rão sem ter con di ções de re ce-
ber as ver bas fe de ra is de todo e qual quer pro gra ma.

Di an te des sa re a li da de, po de mos ima gi nar o que
acon te ce rá com os Mu ni cí pi os caso se jam ado ta das
re gras mais rí gi das.

Se gun do o Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o-
nal dos Mu ni cí pi os, Pa u lo Zi ul kos ki, os Mu ni cí pi os es -
tão en fren tan do uma sé rie de pro ble mas para se ade -
qua rem à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal – ain da há
pro ble mas na ade qua ção –, pois se quer têm sis te-
mas de com pu ta do res, não têm Inter net, não têm
uma boa co mu ni ca ção, não têm trans mis são de da-
dos. O me lhor se ria que, an tes de exi gir ma i or ri gor
aos Mu ni cí pi os, en con trás se mos uma for ma de aju-
dá-los a se ade qua rem às re gras atu a is, de aju dar as
ci da des que es tão pas san do por tre men das di fi cul da-
des fi nan ce i ras, que atin gem os se to res de sa ú de pú -
bli ca, edu ca ção, agri cul tu ra, trans por te, se gu ran ça,
que são fun da men ta is no dia-a-dia de qual quer Mu ni-
cí pio, de qual quer ci da de.

Mes mo re co nhe cen do, Sr. Pre si den te, a efe ti va
fis ca li za ção e trans pa rên cia dos re cur sos pú bli cos,
que têm que ser o ca mi nho, e a Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal, que foi cri a da para mo ra li zar, não po de-
mos fa zer com que a lei pre ju di que as ci da des a tal
pon to que, ten do que apre sen tar duas ve zes essa
pres ta ção de con tas, fi quem im pe di das, se não o con -
se gui rem, de re ce ber todo e qual quer re cur so do Go -
ver no.

Con for me dis se an te ri or men te, os da dos são da 
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. Até abril, ape nas 17,1%
apre sen ta ram e, no ano pas sa do, ape nas 33,2%.

Fica, por tan to, Sr. Pre si den te, o meu ape lo ao
Sr. Mi nis tro da Fa zen da para que ins trua o Di re tor do
Te sou ro Na ci o nal a re ver essa po si ção que, se con fir-
ma da, tra rá um gran de pre ju í zo a to dos os Mu ni cí pi os
bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Jor -
ge, do Par ti do da Fren te Li be ral do Esta do de Per -
nam bu co.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos, Se na dor José
Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. 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 apro ve i tar este
tem po hoje dis po ní vel no ple ná rio do Se na do Fe de ral
para fa lar um pou co so bre o an da men to dos prin ci pa-
is pro je tos fe de ra is que es tão em exe cu ção no meu
Esta do de Per nam bu co.

Como V. Exªs e todo o povo bra si le i ro sa bem, os
pro je tos fe de ra is em to dos os Esta dos bra si le i ros es -
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tão pas san do por um mo men to bas tan te di fí cil. O Go -
ver no do Pre si den te Lula já as su miu há mais de qua -
tro me ses, pro me ten do uma sé rie de me lho ri as ao
povo bra si le i ro e, in fe liz men te, du ran te esse pe río do,
os pro je tos que es ta vam em an da men to, não ape nas
no Esta do de Per nam bu co, mas em mu i tos Esta dos
bra si le i ros – em qua se to dos os Esta dos bra si le i ros –
es tão pra ti ca men te pa ra li sa dos.

Fiz um pe que no apa nha do dos pro je tos que es -
tão em exe cu ção no Esta do de Per nam bu co, mos-
tran do a atu al si tu a ção de les em re la ção ao Orça-
men to Ge ral da União de 2003, in clu si ve a li be ra ção
de Res tos a Pa gar do ano de 2002.

Ci ta rei al guns pro je tos mais im por tan tes.
Em pri me i ro lu gar, há o pro je to de du pli ca ção da 

BR-232, es tra da prin ci pal do Esta do de Per nam bu co,
que liga des de o Re ci fe até o Alto Ser tão, Pe tro li na,
Sal gue i ro, etc, du pli ca ção que vem sen do re a li za da
des de o iní cio do Go ver no Jar bas Vas con ce los, com o 
apo io do Go ver no Fe de ral e com re cur sos do Esta do.

Essa es tra da, no tre cho Re ci fe-Ca ru a ru, tem no
OGU para 2003 a pre vi são de li be ra ção de R$12 mi -
lhões e, no OGU de 2002, R$36 mi lhões, que es tão
em Res tos a Pa gar. A obra até ago ra não foi pa ra li sa-
da por que o Go ver no do Esta do vem in ves tin do re cur-
sos pró pri os para con cluí-la, além do que foi acer ta do
em con vê nio com a União. O adi an ta men to fe i to pelo
Esta do já su pe ra R$80 mi lhões.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
essa que é a mais im por tan te es tra da em cons tru ção
no Esta do de Per nam bu co, uma es tra da fe de ral, até
ago ra, no ano de 2003, não teve ne nhu ma ver ba li be-
ra da dos Res tos a Pa gar, que to ta li zam em tor no de
R$36 mi lhões, nem ob te ve ne nhu ma li be ra ção de re -
cur sos des te ano. Por tan to, a obra está pa ra li sa da, o
que ca u sa de sem pre go e pre ju di ca a pró pria qua li da-
de, pois está pró xi mo o pe río do de chu vas e ela terá
de ser no va men te pa ra li sa da. Assim, o que já foi
cons tru í do po de rá ser des tru í do pela chu va.

Em se gun do lu gar, a BR-232, num ou tro tre cho,
o tre cho Ca ru a ru/São Ca e ta no, que tem, no OGU
des te ano R$35 mi lhões. Tam bém não foi li be ra da ne -
nhu ma par te des ses re cur sos, e o pro je to ain da está
no DNIT para apro va ção, ten do em vis ta que ape nas
na se ma na pas sa da é que fo ram in di ca dos os di re to-
res da que le ór gão.

O ter ce i ro pro je to é o Sis te ma Adu tor de Ju ca zi-
nho, uma gran de bar ra gem que foi cons tru í da no
agres te de Per nam bu co, que ser vi rá para abas te cer
Ca ru a ru e uma sé rie de ci da des vi zi nhas. Essa bar ra-

gem tem, no OGU de 2003, R$9 mi lhões e, no OGU
de 2002, R$3,9 mi lhões em Res tos a Pa gar.

A obra está pa ra li sa da, pre ju di can do as po pu la-
ções de Ca ru a ru, Cu ma ru, Pas si ra e Ri a cho das
Almas, ci da des que se ri am aten di das com a con clu-
são do sis te ma. Numa ava li a ção glo bal, a re a li za ção
do em pre en di men to já atin ge 80%. O Esta do par ti ci-
pou da obra com R$26 mi lhões.

Gos ta ria de ler, em re la ção a essa obra es pe cí fi-
ca, uma car ta que re ce bi do Pre fe i to de Ca ru a ru, o
ex-De pu ta do Toni Gel:

Se na dor José Jor ge,
Como é do co nhe ci men to de V. Exª, há 

mu i to a po pu la ção de Ca ru a ru so fre com a
es cas sez de água. A Com pe sa, atu al men te,
abas te ce a ci da de, for ne cen do o pre ci o so lí -
qui do ape nas duas ve zes ao mês. [Não são
duas ve zes por se ma na, não. São duas ve -
zes ao mês.] V. Exª tam bém é co nhe ce dor
da mi nha luta em de fe sa do sis te ma Ju ca zi-
nho, que so lu ci o na rá, por pelo me nos cin-
qüen ta anos, esse gra ve pro ble ma en fren ta-
do pela po pu la ção. As obras da adu to ra que 
abas te ce rá nos sa ci da de, Se na dor, es tão
qua se con clu í das, fal tan do ape nas a rede
elé tri ca que ali men ta rá as es ta ções ele va tó-
ri as. É ina ce i tá vel, Se na dor, que uma obra
onde já fo ram in ves ti dos R$122 mi lhões, fal -
tan do tão pou co para sua con clu são, es te ja
pa ra li sa da. Para o sis te ma Ju ca zi nho, o Go -
ver no do nos so Esta do deu sua con tri bu i-
ção, in ves tin do R$26 mi lhões, e os de ma is
R$96 mi lhões fo ram re cur sos ori un dos do
Orça men to Ge ral da União. Para a con clu-
são da obra, se rão ne ces sá ri os ape nas
mais R$4,6 mi lhões, va lo res es ses já con-
tem pla dos no OGU de 2003. Até o mo men-
to, re cur so al gum foi li be ra do, e a po pu la ção
con ti nua a so frer com a in su fi ci en te dis tri bu i-
ção de água.

So li ci to, as sim, que V. Exª in ter ce da
jun to ao Go ver no Fe de ral pela con clu são da 
obra.

Por tan to, é uma obra em que já se in ves ti ram
R$122 mi lhões e que po de ria, com ape nas R$4 mi -
lhões, aten der per fe i ta men te à po pu la ção de Ca ru a-
ru. No en tan to, já se pas sa ram qua tro me ses des te
ano, e ne nhum re cur so foi li be ra do até o mo men to.

A quar ta obra é o Sis te ma Adu tor do Pa jeú, que
re ce beu R$26 mi lhões no Orça men to de 2003. O
DENOCS can ce lou a li ci ta ção e con tra tou uma re vi são
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para a ade qua ção do pro je to. Para a con ti nu i da de des -
sa obra, tam bém não foi li be ra do ne nhum cen ta vo.

A ou tra obra im por tan te do Go ver no Fe de ral na -
que la re gião é o Sis te ma Adu tor do Oes te, a que fo -
ram des ti na dos R$6,2 mi lhões no Orça men to do ano
pas sa do, em “res tos a pa gar”, e R$4 mi lhões no Orça -
men to des te ano. Ape sar de se rem va lo res pe que nos,
até ago ra não fo ram li be ra dos, e não há pre vi são para 
que o se jam.

O sex to pro je to é o Sis te ma Adu tor do Pi ra pa-
ma, da re gião me tro po li ta na de Re ci fe, que au men ta-
rá a ca pa ci da de de aten di men to da po pu la ção, em
ter mos de abas te ci men to de água, de 30% para 40%.
A bar ra gem, con clu í da, sal vo en ga no, há dois anos,
é, tal vez, a ma i or da re gião me tro po li ta na do Re ci fe.
Fo ram des ti na dos no OGU des te ano re cur sos da or -
dem de R$28 mi lhões, que, até ago ra, não fo ram li be-
ra dos.

Ou tro pro je to é o do Ae ro por to dos Gu a ra ra pes,
que vem sen do am pli a do há qua tro ou cin co anos.
Con sig na dos pela Embra tur, fo ram des ti na dos no
OGU R$20 mi lhões, cuja li be ra ção ain da não ocor reu
nes te ano.

O Me trô do Re ci fe é um ou tro pro je to, tal vez o
ma i or em vo lu me fi nan ce i ro. É fi nan ci a do pelo Ban co
Mun di al, e es tão or ça dos para este ano R$44 mi lhões
no OGU. Fo ram in ves ti dos, até de zem bro de 2002, re -
cur sos da or dem de R$370 mi lhões, e, para a con clu-
são do sis te ma, tem-se que in ves tir mais R$250 mi -
lhões. Por tan to, tra ta-se de um in ves ti men to gran de
que be ne fi ci a rá um gran de nú me ro de ha bi tan tes.

Exis tem ou tros re cur sos alo ca dos pelo Ban co
Mun di al que es tão pa ra li sa dos des de ja ne i ro, o que
leva a União a gas tar com o pa ga men to da sua taxa
de per ma nên cia. A Li nha Sul (Re ci fe–Pra ze res) já
tem 50% das obras ci vis con clu í das, e o tre cho até
Tim bi foi ina u gu ra do em de zem bro de 2002.

Sr. Pre si den te, Srªs e Se na do res, ve ri fi ca mos
que exis tem, em Per nam bu co, do pon to de vis ta de in -
ves ti men to fí si co na área de trans por tes co le ti vos, de
in fra-es tru tu ra hí dri ca e de abas te ci men to de água,
sete ou oito pro je tos bas tan te im por tan tes para as po -
pu la ções mais ca ren tes do Esta do. No en tan to, es ses
pro je tos es tão pa ra li sa dos. Com qua tro me ses de Go -
ver no, ape sar da luta do Se cre tá rio e do Go ver na dor
Jar bas Vas con ce los, até ago ra, não há pers pec ti va de 
li be ra ção dos re cur sos.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ouço, com
pra zer, o apar te de V. Exª.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor José Jor ge, V. Exª faz um re la to pre ci so de
obras pa ra li sa das no Esta do de Per nam bu co – cita,
in clu si ve, o uni ver so de pes so as por elas be ne fi ci a-
das – e afir ma que, ape sar de dis po ní ve is no Orça-
men to, os re cur sos es tão con tin gen ci a dos. Mas que -
ria di zer a V. Exª que isso não está ocor ren do ape nas
em Per nam bu co, mas tam bém no meu Esta do, o Rio
Gran de do Nor te. E po de ria ofe re cer dois exem plos,
sen do um de les a Ter ma sul, de que fa lei há pou co,
que vai apro ve i tar o gás exis ten te no Esta do. Tra ta-se
de um in ves ti men to mu i to alto da par te de um gru po
pri va do, que se sen tiu de ses ti mu la do e pa ra li sou a
obra, de sem pre gan do 500 pes so as. O ou tro exem plo,
mu i to se me lhan te ao per fil das obras que V. Exª está
des cre ven do, é a cons tru ção da Adu to ra Ser ra de
San ta na, que vai le var água para 20 mil pes so as e cu -
jos re cur sos, da or dem de U$100 mi lhões, não es tão
no OGU, mas se en con tram dis po ní ve is. Embo ra li be-
ra dos pelo Ban co Mun di al, po de rão re tor nar à sua ori -
gem, se pro vi dên ci as não fo rem to ma das. E as obras
con ti nu am pa ra li sa das. Daí por que es tou so li dá rio
com V. Exª. Tan to quan to eu, V. Exª está ou vin do o cla -
mor da que les que não en ten dem como de ter mi na das
obras po dem ser pa ra li sa das des sa ma ne i ra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho. Tam bém me so li-
da ri zo com V. Exª, que, na se ma na pas sa da, fa lou so -
bre a pa ra li sa ção da obra des sa im por tan te tér mi ca,
que vai apro ve i tar o gás do Rio Gran de do Nor te que
não está sen do uti li za do. Com ele, a Pe tro brás pre ten-
de fa ci li tar a ob ten ção de mais pe tró leo de pos tos si -
tu a dos na que le Esta do. Re al men te, con si de ro mu i to
gra ve que, em um lo cal como o Nor des te, cuja ener -
gia é ori un da ape nas do rio São Fran cis co, a cons tru-
ção des sa tér mi ca seja in ter rom pi da em sua fase
mais im por tan te.

Gos ta ria de acres cen tar que po de ría mos en ten-
der a pa ra li sa ção des sas obras se es ti ves sem fal tan-
do re cur sos. Lem bro que a meta do Go ver no Fer nan-
do Hen ri que Car do so para com o FMI era um su pe rá-
vit pri má rio de 3,75% do PIB. No en tan to, o atu al Go -
ver no au men tou essa pos si bi li da de de su pe rá vit pri -
má rio de 3,75% para 4,25%, sem so li ci ta ção da que la
ins ti tu i ção. E o que acon te ceu? Me nos re cur sos fi ca-
ram dis po ní ve is para se rem apli ca dos nos pro gra mas
so ci a is e de in fra-es tru tu ra. Mas o su pe rá vit pri má rio
está 48% ma i or do que a meta es ta be le ci da, ou seja,
o Go ver no o au men tou além do que fora acer ta do
com o FMI.É, tal vez, por essa ra zão que to dos os pro -
je tos fo ram in ter rom pi dos.
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Há uma ma té ria, ve i cu la da pelo Jor nal O Esta -
do de S. Pa u lo do dia 02 de maio de 2003, que diz o
se guin te:

As pre vi sões a res pe i to do su pe rá vit
pri má rio do se tor pú bli co, do mês de mar ço,
va ri a vam de um mí ni mo de R$ 5,8 bi lhões
até um má xi mo de R$6,4 bi lhões. Na ver da-
de, o su pe rá vit al can çou R$ 6,7 bi lhões, o
ma i or para esse mês des de que exis te a sé -
rie his tó ri ca. Com isso, o su pe rá vit pri má rio
do pri me i ro tri mes tre, que, pelo acor do com
o FMI, de ve ria ser de R$ 15,4 bi lhões, fi cou
em R$ 22,8 bi lhões (6,24% do PIB)...

Quer di zer, 6,24% do PIB são de su pe rá vit pri -
má rio, o que sig ni fi ca que esse di nhe i ro não está sen -
do gas to, está sen do eco no mi za do, guar da do no Te-
sou ro; e, en quan to isso, to dos es ses pro je tos, no
Esta do de Per nam bu co e nos de ma is Esta dos da Fe -
de ra ção, como no caso que o Se na dor ci tou, do Rio
Gran de do Nor te, per ma ne cem pa ra li sa dos, por que
es ses re cur sos não es tão sen do gas tos.

(...) fi cou em R$ 22,8 bi lhões (6,24%
do PIB), con tra R$11,47 bi lhões no mes mo
pe río do do ano pas sa do (3,90% do PIB)...

Por tan to, na re a li da de, se com pa rar mos o que
se co lo cou aci ma da mé dia que foi acer ta da com o
FMI, de R$ 15,4 bi lhões, te mos R$ 7,4 bi lhões aci ma
da meta só no pri me i ro tri mes tre.

Se com pa rar mos com es ses re cur sos que es tão
fal tan do no Esta do de Per nam bu co, que es tão fal tan-
do no Rio Gran de do Nor te, que es tão fal tan do em ou -
tros Esta dos da Fe de ra ção, ve ri fi ca mos que são or -
dens de gran de za di fe ren tes. Enquan to em Per nam-
bu co, por exem plo, te mos pro je tos de R$ 35 mi lhões,
en quan to te mos no OGU pro je tos de R$ 12 mi lhões,
pro je tos de R$ 10 mi lhões, aqui es ta mos fa lan do em
bi lhões de re a is. Por tan to, são re cur sos que po de ri-
am, sem ne nhum pre ju í zo do con tro le do dé fi cit pú bli-
co, sem ne nhum pre ju í zo às me tas de in fla ção, ser li -
be ra dos, man ten do, as sim, os em pre gos dos fun ci o-
ná ri os, dos em pre ga dos, dos ope rá ri os que es tão
nes sas obras. E, por tan to, sen do tão im por tan te
quan to o Fome Zero, por que a me lhor ma ne i ra de se
ter fome zero é ge ran do em pre go. Com as pes so as
que têm em pre go, que têm o seu sa lá rio, cer ta men te
o Go ver no não tem que gas tar nos seus pro gra mas
so ci a is.

Então, faço um ape lo para que to dos nós, Se na-
do res, pos sa mos tra ba lhar para que o Go ver no vol te
a in ves tir nes ses pro je tos que já es ta vam em an da-

men to, que es tão in ter rom pi dos e que não vão afe tar
as fi nan ças pú bli cas e vão per mi tir que o Go ver no
cum pra os seus acor dos com o FMI.

Sr. Pre si den te, es sas eram as pa la vras que gos -
ta ria de di zer hoje. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge,
o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Se -
na dor Ro meu Tuma, que nes te mo men to pre si de os
nos sos tra ba lhos, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tri bu na nes ta tar de para fa zer uma con cla ma ção.

Antes, po rém, que ro di zer que uma das pa la vras
cer ta men te mais usa das, pelo me nos no di ci o ná rio
po lí ti co, é a pa la vra re for ma. Há mu i tos anos, des de
que eu era es tu dan te, já ou via, nos dis cur sos dos ho -
mens pú bli cos do Bra sil, fa lar em re for ma. Na se ma na
pas sa da, o Pre si den te da Re pú bli ca, acom pa nha do
dos seus Mi nis tros, acom pa nha do de mem bros do
Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al,
veio ao Con gres so Na ci o nal, de for ma sin gu lar, de
for ma pra ti ca men te iné di ta, en tre gar à res pon sa bi li-
da de do Con gres so Na ci o nal as re for mas tri bu tá ria e
pre vi den ciá ria. Sua Exce lên cia pe diu às duas Ca sas,
como pede à so ci e da de bra si le i ra, que agi li zem a vo -
ta ção des sas re for mas.

Ve nho a esta tri bu na para pres tar al guns es cla-
re ci men tos e, como dis se, fa zer uma con cla ma ção.

Re al men te, quan do se fala em re for ma, fala-se
em me lho rar as co i sas. É pre ci so que in da gue mos
ago ra, co nhe cen do bem o tex to, qua is os be ne fí ci os
que a po pu la ção bra si le i ra terá com es sas duas re for-
mas. Qual é a ex ten são da re for ma tri bu tá ria? Ela
apro ve i ta a quem? Está ela di ri gi da para um dos pon -
tos mais im por tan tes da que les de ve res do Se na do da 
Re pú bli ca, o de con tri bu ir para di mi nu ir as de si gual-
da des re gi o na is? O que di zer da re for ma da pre vi dên-
cia so ci al, se a pre vi dên cia é a nos sa pró pria vida, se
essa é uma lei que cu i da do ser hu ma no, se essa é
uma lei que cu i da das nos sas vi das des de que nas ce-
mos até a hora da nos sa mor te? Ela vai me lho rar a ci -
da da nia? Sob que ân gu lo de ve mos ana li sar es sas re -
for mas? Será que deve pre va le cer nes sa aná li se a vi -
são es tri ta men te eco nô mi ca? Será jus to que o eco nô-
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mi co so bre pu je os prin cí pi os ju rí di cos? Será jus to que 
o eco nô mi co so bre pu je a dig ni da de hu ma na, so bre-
pu je os va lo res ine ren tes à ci da da nia? Como de ve-
mos en ca rar es sas re for mas? Estri ta men te sob o
pon to de vis ta mo ne ta ris ta ou eco nô mi co, ou de ve-
mos exa mi ná-las à luz dos pos tu la dos ma i o res da
dig ni da de hu ma na e da pró pria de mo cra cia?

Ve jam a im por tân cia do mo men to que vive o
Con gres so Na ci o nal! Tal vez o seu mo men to mais
aus pi ci o so, o seu mo men to mais gran di o so, o Con-
gres so co me çou a vivê-lo a par tir do de ba te des sas
duas re for mas. Sem fa lar que es que ce mos – e esta
não de pen de do Exe cu ti vo, de pen de ria de nós – a re -
for ma po lí ti ca. Fa la mos tan to no voto dis tri tal, por
exem plo, na quan ti da de de par ti dos, no tro ca-tro ca de 
par ti dos sem ra zão de ser, no in cha ço, no co op ta ção
po lí ti ca, e tan tos ou tros te mas que nos são ca ros! Há
mais de oito anos – já vou para nove anos de man da to
– que esta Casa não apro va se quer um pro je to re fe-
ren te à nos sa re for ma po lí ti ca.

O Se na do da Re pú bli ca é a Casa da Fe de ra ção
bra si le i ra e não po de mos fi car es pe ran do. Qu an tas e
quan tas ve zes, ao lon go des ses anos, Sr. Pre si den te
e Srs. Se na do res, ouvi a mes ma can ti ga nes ta tri bu-
na: A Câ ma ra apro vou! Po dia se tra tar de uma lei,
como a tri bu tá ria, que está su je i ta aos prin cí pi os da
an te ri o ri da de e da anu i da de, pre vis tos na Cons ti tu i-
ção, que che ga va aqui de úl ti ma hora, e o Se na do fi -
ca va num di le ma enor me – num di le ma sha kes pe a ri-
a no: ser ou não ser? –, ou apro va va do je i to que ti nha
vin do ou en tão pro mo via al gu ma mu dan ça, emen da-
va, e aí ti nha que vol tar para a Câ ma ra dos De pu ta-
dos, quan do en tão se acu sa va o Se na do de es tar re -
tar dan do ma té ri as im por tan tes para o nos so País.

Po si ti va men te, meus ca ros Co le gas, não que ro
que isso acon te ça. Qu e ro que o Se na do da Re pú bli ca
co me ce a de ba ter des de ago ra aqui lo que está lá, e
te mos ques tões im por tan tes para de ba ter, como esta
a que fiz re fe rên cia: se va mos nos gui ar pe los nú me-
ros fri os e vi o lar prin cí pi os ju rí di cos sa gra dos como,
por exem plo, o do di re i to ad qui ri do. Ta xar os ina ti vos,
ta xar aque les que con tri bu í ram por lon gos anos, ta xar
aque les que tra ba lha ram du ran te anos a fio e que
que rem go zar ago ra de um jus to des can so? A apro-
va ção dis so em fa vor da União re pre sen ta ria a per da
des se di re i to.

Vai pre va le cer o cri té rio eco nô mi co ou o cri té rio
da so li da ri e da de e da dig ni da de hu ma na? Se esse
prin cí pio ju rí di co for vi o la do, será mu i to gra ve, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res. Se co me çar mos a vi o-
lar di re i tos ad qui ri dos e di re i tos ine ren tes à pes soa
hu ma na, ga ran ti dos cons ti tu ci o nal men te, não es ta re-

mos abrin do bre cha para vi o lar ou tros di re i tos ad qui ri-
dos, em nome de uma eco no mia? Te mos de sal var a
eco no mia, sim, mas man ten do o res pe i to à pes soa
hu ma na.

To das es sas ques tões são mu i to sé ri as. Há mu i-
ta in jus ti ça a ser cor ri gi da. Por exem plo, co lo co-me
con tra a ta xa ção dos ina ti vos, mas sou a fa vor do li mi-
te mí ni mo de ida de para apo sen ta do ria, pois não é
mais pos sí vel al guém se apo sen tar aos 53 anos. Con -
si de ro isso uma in jus ti ça. Cre io que o li mi te tem de ser 
mes mo de 60 anos de ida de para os ho mens e de 55
anos para as mu lhe res. Entre tan to, va mos fa zer essa
mu dan ça com re gras de tran si ção. Afi nal de con tas,
não po de mos pas sar para a so ci e da de bra si le i ra a
ima gem de que es sas re for mas se cons ti tu em em po -
ções má gi cas ca pa zes de so lu ci o nar os des ti nos do
Bra sil ou os nos sos gra ves pro ble mas eco nô mi cos.
Não é as sim. Te nho cer te za de que va mos pa gar a dí -
vi da ex ter na bra si le i ra. Va mos, sim, me lho rar.

O Bra sil está se an te ci pan do. Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, vi na te le vi são, no dia 1o de
maio, ima gens de pa í ses de sen vol vi dos – Ale ma nha
e Fran ça –, onde nin guém pe dia me lho ria de sa lá rio,
mas as pes so as dis cu ti am em pra ça pú bli ca, fa zen do
pro tes tos con tra a re for ma da Pre vi dên cia So ci al. Na -
que les pa í ses, eles não ti ve ram pre ca u ção. Va mos
nos pre ve nir para ter di nhe i ro e pa gar os be ne fí ci os
da Pre vi dên cia So ci al, in clu si ve os da apo sen ta do ria,
mas va mos fazê-lo pa u la ti na men te. Va mos nos pre-
ve nir sem fe rir os prin cí pi os ju rí di cos, de fen den do a
ci da da nia bra si le i ra. São es ses os nor tes, a meu ver,
de uma re for ma pre vi den ciá ria.

Qu an to à re for ma tri bu tá ria, te mos de per gun tar
se ela vai aju dar a pe que na e a mé dia em pre sa. Te -
mos que fa zer essa per gun ta. Não po de mos vo tar
sem sa ber a quem ela apro ve i ta. Eu, por exem plo, ve -
nho de Mato Gros so do Sul e que ro sa ber que be ne fí-
cio o meu Esta do vai ter. Di zem que há um fun do com -
ple men tar para so cor rer os Esta dos do Nor te, Nor-
des te e Cen tro-Oes te, os Esta dos me nos fa vo re ci-
dos, mas as sun tos já pre vis tos na Cons ti tu i ção, como
os fun dos do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te es tão
em per ra dos por uma bu ro cra cia que não de i xa os re -
cur sos che ga rem aos pe que ni ni nhos, àque les que
pre ci sam. O Fun do do Cen tro-Oes te tem atu al men te
mais de R$400 mi lhões em ca i xa e uma ver da de i ra
fila de pro je tos bus can do re cur sos para o se tor pro du-
ti vo des sa tão gran de e pro mis so ra re gião do ter ri tó rio
bra si le i ro, o Cen tro-Oes te.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor Ra -
mez Te bet, V. Exª me per mi te um apar te?
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com mu -
i ta hon ra, Se na dor Hé lio Cos ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor, V.
Exª tem toda ra zão ao pe dir que o Se na do da Re pú-
bli ca não se con ten te em ape nas exer cer o seu pa pel
de Casa re vi so ra. Os as sun tos re la ci o na dos às re for-
mas que se pro põem são tão im por tan tes que não po -
de mos fi car ape nas à mer cê do que vai acon te cer na
Câ ma ra dos De pu ta dos. Te mos de ini ci ar a dis cus são
das re for mas pre vi den ciá ria, tri bu tá ria e po lí ti ca tam -
bém aqui no Se na do. É la men tá vel, Se na dor Ra mez
Te bet, que não te nha mos se quer apre ci a do a pro pos-
ta ini ci al da Li de ran ça do Go ver no fe i ta há cer ca de
um mês, pela qual ini ci a ría mos tam bém no Se na do a
dis cus são de uma das re for mas – uma se ria apre sen-
ta da na Câ ma ra, e a ou tra, mais im por tan te, se ria
apre sen ta da si mul ta ne a men te no Se na do. Te ria sido,
na ver da de, a so lu ção para a ques tão apre sen ta da
por V. Exª. Esta ría mos aqui dis cu tin do uma re for ma, e
a Câ ma ra es ta ria dis cu tin do a ou tra re for ma tam bém
em pa u ta. Por tan to, con cor do ple na men te com V. Exª
e com suas pre o cu pa ções no sen ti do de que o Se na-
do deve ini ci ar ime di a ta men te essa dis cus são.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – É ver da-
de, Se na dor Hé lio Cos ta. V. Exª lem bra mu i to bem.
Re cor do o ape lo de dois emi nen tes Se na do res aqui
do Se na do da Re pú bli ca, mas isso não en con trou
gua ri da, in fe liz men te. Pa re ce que ha ve ria al gu ma di -
mi nu i ção! Eu não en ten di por quê. Po de ria mu i to bem
co me çar por aqui a re for ma tri bu tá ria, por exem plo,
que é di fí cil, por me xer com in te res ses da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os, pois a de fe sa dos Esta dos
in cum be ao Se na do da Re pú bli ca mais do que a qual -
quer ou tra ins ti tu i ção. Isso é um fato ul tra pas sa do, la -
men ta vel men te, como diz V. Exª.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se na dor,
per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – As duas
re for mas co me çam pela Câ ma ra, mas não po dem
che gar de afo ga di lho ao Se na do da Re pú bli ca, exi -
gin do-se, de po is, que apro ve mos sem ma i or de ba te
ma té ri as des sa re le vân cia, sob a ale ga ção de que
pre ju í zos po de rão ser ca u sa dos à Na ção bra si le i ra.

Por fa lar em car ga tri bu tá ria, ve jam V. Exªs, te -
mos de co me çar a dis cu ti-la des de ago ra, por que de-
ve mos ex pli ca ções à so ci e da de bra si le i ra – esse é o
nos so de ver tam bém, e o Pre si den te da Re pú bli ca
está con cla man do a isso. Espe ro que os Mi nis tros di -
gam se a car ga tri bu tá ria vai con ti nu ar sen do paga
por quem mais so fre nes te País, por que quem paga
mais im por to nes te País é a clas se tra ba lha do ra. E

paga sem sa ber, por que os im pos tos es tão em bu ti-
dos em co i sas in dis pen sá ve is à so bre vi vên cia hu ma-
na, como nos itens da ces ta bá si ca. Apre sen tei pro je-
to de re so lu ção nes ta Casa, fa cul tan do aos Esta dos
ti rar o ICMS de al guns pro du tos da ces ta bá si ca para
ba ra te ar o cus to de vida dos ci da dãos.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se na dor,
um apar te.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Então, é
mu i to im por tan te mes mo, Srªs e Srs. Se na do res, que
nos de bru ce mos so bre esse as sun to, ex pli can do à
so ci e da de que va mos fa zer o me lhor, que que re mos
fa zer o me lhor.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ra-
mez Te bet, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mas não
va mos re sol ver isso de uma hora para a ou tra.

Ou vi rei V. Exª, Se na dor Mão San ta, mas an tes
con ce de rei o apar te à ilus tre Se na do ra Ide li Sal vat ti
que já ha via so li ci ta do o apar te.

A SRA. IDE LI SAL VAT TI (Blo co/PT – SC) –
Agra de ço, Se na dor Ra mez Te bet. Na quin ta-fe i ra
pas sa da, uti li zei a tri bu na para fa zer uma ob ser va ção
ao Ple ná rio na mes ma li nha da fala de V. Exª na tar de
de hoje: é inad mis sí vel que o Se na do da Re pú bli ca fi -
que de as sis ten te dos de ba tes e das vo ta ções da Câ -
ma ra dos De pu ta dos so bre a ques tão da re for ma da
pre vi dên cia e da re for ma tri bu tá ria. O de ba te já teve
iní cio no Blo co de apo io ao Go ver no. Nós já co me ça-
mos esse de ba te. Já tive a opor tu ni da de de apre sen-
tar na tri bu na a pro po si ção de cons ti tu ir mos ime di a ta-
men te as duas co mis sões, para ini ci ar mos logo o tra -
ba lho, por que o tex to que está na Câ ma ra já po de rá
co me çar a ser de ba ti do aqui no Se na do. Nós, além do 
de ba te, po de re mos aco plar to das as ma té ri as per ti-
nen tes que es tão tra mi tan do na Casa às pro pos tas
que vi e ram do Exe cu ti vo – exis tem vá ri as ma té ri as
em tra mi ta ção que me xem na ques tão tri bu tá ria, que
me xem na ques tão pre vi den ciá ria. Por tan to, nós te-
ría mos tra ba lho para ir mos re a li zan do. Qu an do me
pro nun ci ei da tri bu na, su ge ri, com a in ten ção de dar
mais agi li da de à tra mi ta ção das re for mas, que nos
adi an tás se mos nos de ba tes des sas ques tões: quan to
às que já fo rem ama du re cen do aqui no Se na do da
Re pú bli ca e que já te nham a si na li za ção de que te rão
am plo apo io, ma jo ri tá rio apo io, não pre ci sa re mos es -
pe rar a tra mi ta ção na Câ ma ra. Pe las nos sas ban ca-
das, po de re mos ga ran tir que aqui lo que no Se na do já
foi am pla men te acor da do ou apo i a do já ve nha apro-
va do da Câ ma ra para não pre ci sar mos, aqui, fa zer re -
for mu la ções pos te ri o res que aca ba rão fa zen do com
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que o pro je to, obri ga to ri a men te, vol te ao ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos de po is de pas sar pela nos sa
vo ta ção. Então, até no nos so pró prio in te res se, já que
não foi aca ta da a di vi são – a Pre vi dên ciá ria lá e a Tri -
bu tá ria aqui –, que nós pu dés se mos dar o en ca mi-
nha men to de cons ti tu ir mos as co mis sões. Acho que
se ria o modo, como dis se, de de ba ter mos não só os
pro je tos das duas re for mas ori un das do Exe cu ti vo,
mas de po der mos fa zer todo um apa nha do de ma té ri-
as con cer nen tes aos dois as sun tos que se en con tram
aqui na Casa e que já po dem ser apre ci a das. A in for-
ma ção que nos foi dada na úl ti ma re u nião do blo co de
apo io ao Go ver no é de que o Pre si den te da Casa, o
Se na dor José Sar ney, po de ria re a li zar, como já acon -
te ceu em ou tras oca siões, uma re u nião com os lí de-
res dos par ti dos para fa zer o de ba te des sa pro po si-
ção, da cons ti tu i ção ime di a ta das duas co mis sões.
Gos ta ria, Se na dor Ra mez Te bet, que já pu dés se mos
de ba ter. Po de mos so li ci tar ao Pre si den te José Sar -
ney que re a li ze essa re u nião, por que acho que será
la men tá vel fi car mos aqui as sis tin do ao que acon te ce
na Câ ma ra. Não te nho a me nor dú vi da de que de po is
to dos se re mos pres si o na dos a não fa zer ne nhu ma
mu dan ça na qui lo que vier da Câ ma ra. A pres são será
mu i to gran de. As pre vi sões mais oti mis tas que es tão
cir cu lan do na Câ ma ra é de que eles de vem ter mi nar a 
vo ta ção lá por agos to. Che gan do es sas pro pos tas
aqui em se tem bro, com a pre vi são da vo ta ção do
Orça men to e de ou tras ques tões que se acu mu lam
no fi nal do ano... Acho que não po de mos es pe rar.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na do-
ra, é mu i to im por tan te que a sua voz se jun te à mi nha,
ape sar de achar que sua voz, so zi nha, fa zen do a con -
cla ma ção, já é su fi ci en te para que al gu ma ati tu de
seja to ma da pelo Se na do da Re pú bli ca. De sor te que
agra de ço e in cor po ro com mu i to pra zer a fala de V.
Exª ao meu pro nun ci a men to.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ra-

mez Te bet, es ta mos or gu lho sos de ouvi-lo, es ta mos
apren den do. Orgu lho sos, por que V. Exª perten ce ao
nos so par ti do – aliás, te mos mu i to que co me mo rar:
além de sua pre sen ça, de seu sa ber, o nos so par ti do
hoje se en gran de ce com a fi li a ção des se gran de Se -
na dor do Bra sil, que é o Se na dor Pa pa léo Paes. O
PMDB con ti nua, por tan to, a sua tra je tó ria de ser o
ma i or par ti do des te país. Mas eu que ria a aju da de
sua ex pe riên cia, Se na dor Ra mez Te bet. Go ver nan do
o Esta do do Pi a uí, tive uma gran de di fi cul da de – acho
que é a ma i or di fi cul da de que en fren tam os go ver na-
do res –, di fi cul da de re pre sen ta da pe los al tos sa lá ri os
– acho que não se tra ta de di re i to ad qui ri do, tra ta-se

de di re i to imo ral, de des vi os do Di re i to e da jus ti ça. De 
qual quer for ma, o fato é que os al tos sa lá ri os exis tem.
Em maio de 1995 no Pi a uí, vi, en tre ou tros de va lor
se me lhan te, um con tra che que no va lor equi va len te a
27 mil dó la res – na que la épo ca as mo e das se equi va-
li am. Então, per gun tei aos as ses so res do Di re i to,
como V. Exª, a quem po de ria re cor rer – ao Papa, a
Deus... Dis se ram-me que po de ria vir ao Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. Vim em ju lho, quan do – Deus es cre ve
cer to por li nhas tor tas – o Par la men to não es ta va fun -
ci o nan do. Ten do ob ti do uma au diên cia com o gran de
ju ris ta des te país, Se púl ve da Per ten ce, con se gui uma 
li mi nar para in tro du zir um re du tor de al tos sa lá ri os no
Pi a uí. Inclu si ve, no pri me i ro con ta to, ques ti o nei o Mi -
nis tro: “V. Exª me per mi te fa zer uma per gun ta?” Ele fi -
cou em si lên cio e eu tam bém, até que ele dis se para
eu fa zer a mi nha per gun ta. Per gun tei-lhe, en tão,
quan to ele ga nha va. Ele não se sen tiu mu i to à von ta-
de com a per gun ta, mas como ele ti nha se com pro-
me ti do a res pon der, co me çou a so mar os va lo res. Qu -
an do che gou a mais de oito mil, ele pa rou. Dis se-lhe,
en tão, que que ria dar-lhe um em pre go – a S. Exª que
sabe tan to Di re i to – no Pi a uí, ga nhan do US$25mil,
por que esse era o va lor que se pa ga va a inú me ros
pro cu ra do res – não sei o que eles tan to pro cu ra vam.
Co ro néis, fis ca is de ren da e o pes so al da Jus ti ça es -
ta vam ga nhan do mais de 20mil! E mais ain da: o meu
se cre tá rio de obras era um ge ne ral do Exér ci to, Ge -
ne ral Oli ve i ra, que o nos so com pa nhe i ro He rá cli to
For tes co nhe ce de ma is – o Ge ne ral es ta va à fren te do 
Qu ar to Exér ci to em Re ci fe e foi re for ma do -, e nes sa
luta sa la ri al de jus ti ça con se gui um con tra che que
dele, que ga nha va qua se R$4.000,00. Dis se ao ilus tre
Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce que não sa bia como não 
ocor ria ou tro gol pe para a di ta du ra vol tar. Não con ce-
bo como a po lí cia, uma for ça au xi li ar do Exér ci to, e os
ofi ci a is da po lí cia do Pi a uí te nham tão al tos sa lá ri os –
sa lá ri os que che gam a qua tro ou cin co ve zes os dos
ge ne ra is do Exér ci to. O Dr. Se púl ve da Per ten ce nos
deu uma li mi nar, in tro du zi mos o re du tor e por isso
con se gui mos go ver nar o Pi a uí e aqui che gar. Qu e ro a 
aju da de V.Exª para, nes ta re for ma, cor ta mos em de -
fi ni ti vo es ses pri vi lé gi os.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Mão San ta, veja a im por tân cia do as sun to. Esse é um
dos pon tos que va mos ter que de ba ter. Va mos es ti pu-
lar um teto. Qual será esse teto? A úl ti ma re for ma ad -
mi nis tra ti va pro mo vi da nes te País – V. Exª go ver na va
o seu Esta do e eu es ta va no Se na do – es ti pu la va que
um teto de ve ria ser fi xa do por ini ci a ti va do Pre si den te
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, do Se na do da Re pú bli ca e do Pre si den te da
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Re pú bli ca. Quer di zer, es ta be le ceu-se um teto por es -
ta be le cer, por que nun ca vi ini ci a ti va de lei ca ber a
qua tro pes so as.

No en tan to, quan do se fala em di re i tos ad qui ri-
dos, que ro di zer a V. Exª que vou res pe i tar os di re i tos
ad qui ri dos, mas que ro tam bém es cla re cer a V. Exª
que não há cons ti tu i ção no mun do que ga ran ta di re i-
tos ad qui ri dos ob ti dos de for ma fra u du len ta, imo ral,
fal sa ou de qual quer ou tra for ma ao ar re pio da lei.

A mi nha opi nião pes so al é que de ve mos es ta be-
le cer esse teto. Veja V.Exª que um sim ples pro nun ci a-
men to como o meu de mons tra que, re al men te, já de -
ve mos co me çar a de ba ter essa ma té ria. Embo ra os
pro je tos es te jam na Câ ma ra, te mos co nhe ci men to de 
seu teor – eles es tão, na ín te gra, na Inter net. Va mos
es ta be le cer no Se na do da Re pú bli ca esse de ba te.
Po de mos até – e essa é uma su ges tão – es co lher um
mem bro de cada par ti do para que acom pa nhe os tra -
ba lhos na Câ ma ra.a lei não pro í be que o de ba te seja
con co mi tan te.

O fato é que te mos que fa zer a me lhor re for ma
pos sí vel den tro de de ter mi na dos prin cí pi os ju rí di cos,
que ha ve rão de nos nor te ar, dos va lo res que di zem
res pe i to à ci da da nia e à dig ni da de hu ma na. Não po -
de mos le var à opi nião pú bli ca a idéia de que, vo ta das
as duas re for mas, os pro ble mas do Bra sil, como o de -
sem pre go, por exem plo, es ta rão re sol vi dos. Às ve zes,
a for ma como é fe i ta a pu bli ci da de, sem en trar na es -
sên cia e no con te ú do da ma té ria, pode cri ar uma ex -
pec ta ti va mu i to gran de que po de rá, fu tu ra men te, frus -
trar to dos os bra si le i ros.

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

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Já es tou
ad ver ti do, Sr. Pre si den te.

É isso que de ve mos im pe dir, fi can do com a re a-
li da de.

Va mos fa zer as re for mas? Sim. Va mos fa zer o
me lhor para o Bra sil? Sim. É nos so de ver e nos sa
obri ga ção.

Se na dor Ro meu Tuma, peço a V. Exª to le rân cia
– eu mes mo quan do pre si di fui to le ran te –, por que
não pos so pri var o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e o
ilus tre Lí der da Mi no ria, Se na dor Efra im Mo ra is, a
quem não ha via sa u da do e que sa ú do ago ra des ta tri -
bu na, de me apar te a rem. Pro me to não fa lar, mas gos -
ta ria de re ce ber os apar tes.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com
todo o res pe i to a V. Exª, peço aos apar te an tes que se -
jam ob je ti vos, por que o tem po de V. Exª já foi bas tan te

ul tra pas sa do, e o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho está fa -
zen do si nal avi san do que pre ci sa usar da pa la vra.

O Sr. Mo za ril do Ca va la can ti (PPS – RR) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, se rei bre ve. Se-
na dor Ra mez Te bet, que ro cum pri men tar e pa ra be ni-
zar V. Exª pela opor tu ni da de do pro nun ci a men to que
faz, cha man do esta Casa para o de ba te das re for-
mas, sem es pe rar pela con clu são do mes mo na Câ -
ma ra dos De pu ta dos. Até por que há o exem plo da re -
for ma do Ju di ciá rio, que pas sou dez anos na Câ ma ra
e dois anos aqui, e a im pren sa sem pre no ti cia que
essa re for ma está há doze anos no Con gres so Na ci o-
nal. Te mos que nos an te ci par. To das as co mis sões –
co me çan do pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e Co -
mis são de Assun tos So ci a is – têm que dis cu tir a ma -
té ria, para, quem sabe, se for mar uma co mis são mais 
am pla para ana li sar pro ble mas que in te res sam a
cada um dos ci da dãos, como a ques tão dos ina ti vos,
do teto, da nova for mu la ção da Pre vi dên cia, além da
re for ma tri bu tá ria. V. Exª abor dou mu i to bem: como
vão fi car os Esta dos da Re gião Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te? Que fun do é esse? Será que ele vai
ali vi ar ou agra var as de si gual da des re gi o na is? Esses
são te mas que pre ci sam ser dis cu ti dos des de já, para 
que haja a ce le ri da de de se ja da pelo Pre si den te Lula.
Como dis se a Se na do ra Ide li Sal vat ti, po de re mos ser
obri ga dos a ape nas chan ce lar o que a Câ ma ra fez,
para não fi car mal pe ran te a opi nião pú bli ca. Por tan to,
é bom que aler te mos a opi nião pú bli ca – e V. Exª está
fa zen do isso com mu i ta pro pri e da de – de que te mos
que par ti ci par des se de ba te jun to com o Go ver no.
Mu i to obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Eu é que
agra de ço, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, o fato de V.
Exª es tar con cor dan do com a tese que es po so, hoje,
des ta tri bu na.

Ouço o Se na dor Efra im Mo ra is.
O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Ra -

mez Te bet, agra de ço a V. Exª por me con ce der este
apar te. Co mun go com o pen sa men to que traz a esta
Casa nes ta tar de, pri me i ro, pela ex pe riên cia que tive
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Mas, mes mo com essa
ex pe riên cia, digo a V. Exª que po de mos acom pa nhar
as re for mas. As re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria
es tão tra mi tan do na Casa vi zi nha, e V. Exª tra ta da re -
for ma po lí ti ca. O meu Par ti do de fen dia e de fen de que
a pri me i ra re for ma a ser vo ta da deve ser a po lí ti ca.
Se re mos obri ga dos a es pe rar que o Go ver no faça al -
gu ma pro pos ta? Por que nós, no Se na do Fe de ral,
não ini ci a mos a re for ma po lí ti ca, como já o fez o PFL? 
Por que não de ci di mos – as Li de ran ças, os Se nho res
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Se na do res, a Mesa – e ini ci a mos essa re for ma como
uma pro pos ta de uma co mis são des ta Casa? Aí está
o exem plo: fi de li da de par ti dá ria. Vi o Par ti do do Go-
ver no tan to de fen der a fi de li da de par ti dá ria – e acre -
di to que con ti nua a fazê-lo –, mas, quan do se abre o
jor nal, lêem-se no tí ci as de que o Pla nal to in cha os
Par ti dos da base com ade sões, para ga ran tir ma i o ria
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Estão usan do a má qui na
para que Par la men ta res mu dem de par ti do para vo tar
exa ta men te na re for ma. Eu até di ria que o PFL não
vai fe char ques tão em ma té ri as, as sim como o PMDB
e o PTB. No caso re cen te do PTB, sa í ram al guns Par -
la men ta res. O PSDB, o PMDB – Par ti do de V. Exª – e
o meu PFL per de ram De pu ta dos. O que es ta mos ven -
do? O Go ver no re sol veu que pre ci sa di mi nu ir três
Par ti dos para ten tar vo tar e apro var as emen das. Ao
mes mo tem po, leio man che te do jor nal O Glo bo que
diz que “PT afas ta seus ra di ca is das co mis sões”.
Estão mu dan do, nas co mis sões, os Par la men ta res do 
PT que têm a in ten ção de vo tar con tra ri a men te a de -
ter mi na da ma té ria. Como mu dou o PT! Va mos acom -
pa nhar as re for mas, por que os Lí de res dos nos sos
Par ti dos na Câ ma ra dos De pu ta dos não ace i ta rão o
“rolo com pres sor” de que tan to fa lou o PT no pas sa do.
Ago ra, que rem des res pe i tar o Re gi men to da que la
Casa. Cre io que te mos que fa zer o acom pa nha men to.
Apro ve i tan do o pro nun ci a men to de V. Exª, su gi ro que
ini ci e mos a re for ma po lí ti ca. Con vo que o Par ti do de V.
Exª a se unir ao PFL, ao PSDB e a ou tros Par ti dos
des ta Casa. Assim, não fi ca re mos de bra ços cru za-
dos, es pe ran do o que irá ocor rer na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Não acre di to que esta Casa ini cie a vo ta ção
das re for mas nes te ano. Su gi ro a V. Exª que tra ba lhe
nes se sen ti do no seu Par ti do, por que o PFL de fen de
a re for ma po lí ti ca já. Gos ta ria de con tar com o PMDB
para ini ci ar mos essa re for ma nes ta Casa, por de ci são
de seus mem bros, e para que não fi que mos es pe ran-
do que o Go ver no man de uma re for ma po lí ti ca para
que os po lí ti cos pos sam dis cu tir aqui lo que eu de fen-
do como fun da men tal para o for ta le ci men to da de mo-
cra cia e dos par ti dos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Efra im Mo ra is, mu i to me hon ra o apar te de V. Exª,
bom ami go, que di ri giu co mi go, du ran te al gum tem po,
o Con gres so Na ci o nal – eu como Pre si den te e V. Exª
como Vice-Pre si den te. E esse tra ba lho nos uniu bas -
tan te. Mas V. Exª, nes sa ma té ria, tem mais au to ri da de
do que eu, por que V. Exª é Lí der e, por tan to, fala mais
alto. Não te nho ne nhu ma po si ção den tro do meu Par -
ti do. Mas acho que este Se na do já fez al gu ma co i sa
so bre a ma té ria, cri an do uma co mis são para es tu dar

re for mas po lí ti cas, e al gu mas das pro po si ções já fo -
ram apro va das nes ta Casa. 

Co mun go do mes mo pen sa men to de V. Exª. A
re for ma po lí ti ca é im por tan tís si ma e não de pen de,
como fa lei no iní cio do meu pro nun ci a men to – e, ago -
ra, pela voz au to ri za da de V. Exª isso fica mu i to cla ro
–, de ini ci a ti va do Exe cu ti vo. Aliás, fi ca rá mu i to ruim
para o Con gres so Na ci o nal se o Exe cu ti vo to mar a ini -
ci a ti va de um pro je to de re for ma po lí ti ca, a nos sa fren -
te, e ele ga nhar cor po nes ta Casa. 

Assim, Sr. Pre si den te...
O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Per mi te-me V. 

Exª um apar te, no bre Se na dor Ra mez Te bet?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Per mi to,

mas não sei se a Pre si dên cia per mi te. Fica a cri té rio
da Pre si dên cia, por que V. Exª me hon ra ria mu i to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Alme i da Lima, gos ta ria que V. Exª fos se bem rá pi do,
por que o ora dor já ex ce deu o seu tem po em qua se o
do bro. Po rém, ten do em vis ta a im por tân cia do as sun-
to e o fato de a dis cus são vir ao en con tro de uma an si-
e da de mu i to gran de dos mem bros da Casa, a Mesa
vai per mi tir o apar te, so li ci tan do, mais uma vez, que
seja bre ve, por fa vor.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Aten de rei a
de ter mi na ção de V. Exª, Sr. Pre si den te. Se na dor Ra -
mez Te bet, ini ci al men te, agra de ço pela opor tu ni da de
que V. Exª está me dan do, de pres tar uma con tri bu i-
ção – em bo ra não de tão gran de di men são – ao seu
pro nun ci a men to e tam bém às pa la vras do Se na dor
Efra im Mo ra is. O Se na do Fe de ral pre ci sa, por in ter-
mé dio de seus mem bros, in de pen den te men te da ini -
ci a ti va do Exe cu ti vo, apre sen tar e de ba ter a re for ma
po lí ti ca. E, como eu dis se em meu pri me i ro pro nun ci-
a men to e em pro nun ci a men tos se guin tes, na pró xi ma
se gun da-fe i ra es ta rei co lhen do as as si na tu ras de V.
Exªs, para pos si bi li tar a tra mi ta ção de uma pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção que diz res pe i to à re for ma
do Esta do, da Fe de ra ção, na qual está in clu í da uma
pro pos ta de re for ma po lí ti ca no pla no cons ti tu ci o nal.
Ontem, foi lido, nes te ple ná rio, um re que ri men to de
mi nha au to ria vi san do à cri a ção de uma co mis são
tem po rá ria para ava li ar e es tu dar a pos sí vel re for ma
po lí ti co-ele i to ral-par ti dá ria in fra cons ti tu ci o nal. Essa
ma té ria está tão-so men te aguar dan do que o Pre si-
den te a sub me ta à de li be ra ção des te Ple ná rio, em
uma ses são a mais pró xi ma pos sí vel. Era esse o
apar te que que ria fa zer ao seu pro nun ci a men to.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Alme i da Lima, ao lhe agra de cer, que ria pe dir a V. Exª
que me dê a hon ra de ser um dos pri me i ros sig na tá ri-
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os da sua pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal. Co nhe-
cen do-o como co nhe ço, te nho cer te za de que V. Exª
irá pres tar uma gran de con tri bu i ção ao Se na do, ao
Con gres so Na ci o nal e ao País.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O as sun-

to tra ta do por V. Exª é de vi tal im por tân cia para o Con -
gres so, Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, pela li de ran ça
do PDT.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. 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 co mu ni car a mi -
nha re nún cia ao lu gar que ocu po no Con se lho de Éti -
ca e De co ro Par la men tar, vaga esta que não será pre -
en chi da pelo PDT.

Enten de mos que o Con se lho per deu sua ra zão
de ser, é um ór gão de co ra ti vo a fa zer uma en ce na ção
da qual não que re mos ser par tí ci pes. E não que re-
mos nem mes mo usá-lo como tri bu na. Lá, da qui por
di an te, fa la rá por nós a nos sa ca de i ra va zia.

Era o que ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Du ci o mar Cos ta, pela li de ran ça
do PTB, para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá-
rio.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, como po de mos per ce ber, as
dis cus sões em re la ção às re for mas, mes mo não ten -
do che ga do ain da a esta Casa, já co me çam a cri ar
todo um cli ma. Con fes so a V. Exªs que, como Se na dor
in te gran te do Blo co de apo io ao Go ver no, es pe ra va
que a re for ma da Pre vi dên cia e a re for ma tri bu tá ria já
cor ri gis sem al gu mas in jus ti ças. A meu ver, este é o
mo men to pro pí cio para isso. Pela sen si bi li da de do
Pre si den te Lula e pela de mons tra ção de ca ri nho que
tem dado ao povo bra si le i ro de to das as re giões do
País, eu, sin ce ra men te, es pe ra va que es sas in jus ti-
ças já fos sem cor ri gi das nes sas re for mas.

Na se ma na pas sa da, o Pre si den te Lula, em
uma de mons tra ção de res pe i to ao Par la men to, fez a
en tre ga, pes so al men te, das pro pos tas de re for ma da
Pre vi dên cia e de re for ma tri bu tá ria. Na oca sião, em
seu pro nun ci a men to no Con gres so, Sua Exce lên cia
foi en fá ti co ao afir mar que a pro pos ta da re for ma tri -
bu tá ria não tem como ob je ti vo pri vi le gi ar um Esta do
em de tri men to de ou tro. Con fes so a V. Exªs que eu es -
pe ra va que, na pro pos ta, já fos sem cor ri gi das as in-
jus ti ças tri bu tá ri as hoje exis ten tes no País, re pi to. Qu -

e ro crer que o Pre si den te Lula deve ter de i xa do para o 
Par la men to os ajus tes ne ces sá ri os para a cor re ção
des sas in jus ti ças.

A de so ne ra ção do im pos to de ex por ta ção (Lei
Kan dir), que, ao lon go dos anos, deu imen so pre ju í zo
aos Esta dos ex por ta do res e, em es pe ci al, ao meu
Esta do, o Pará, que con tri bui com mais de US$2 bi -
lhões na ba lan ça co mer ci al, está sen do hoje cons ti tu-
ci o na li za da. Mas a equi pe de Go ver no es que ceu de
in se rir, no bojo da Cons ti tu i ção, pro pos tas e me ca nis-
mos de com pen sa ção pe las per das dos Esta dos que
têm su pe rá vit na ba lan ça co mer ci al.

A pro pos ta de re for ma tri bu tá ria, mais uma vez,
co me te in jus ti ças e mas sa cra os Esta dos pro du to res,
de i xan do sem com pen sa ção o Esta do do Pará, que é
o ma i or pro du tor de ener gia elé tri ca do Bra sil. Do je i to
que está, a pro pos ta sig ni fi ca, sem dú vi da al gu ma, a
de cre ta ção da fa lên cia do Esta do do Pará. É isto mes -
mo, Srªs e Srs. Se na do res: a de cre ta ção da fa lên cia
do Esta do do Pará! O Pará, além de de i xar de ar re ca-
dar cer ca de R$200 mi lhões por ano, o que lhe é de
di re i to, Se na dor Pa pa léo Paes, ain da se tor na de ve-
dor de cer ca de mais R$150 mil, re fe ren tes a cré di to
ge ra do às em pre sas ex por ta do ras, que com pram má -
qui nas, equi pa men tos, in su mos e ma té ri as-pri mas
em ou tros Esta dos para ex plo rar as nos sas ri que zas
e pas sam a ter cré di to do ICMS. O Esta do do Pará
pas sa, as sim, a ser de ve dor des sas em pre sas.

Pre ci sa mos fa zer uma re for ma jus ta, como dis -
se o Pre si den te em seu pro nun ci a men to, no mo men-
to em que fez a en tre ga das pro pos tas de re for ma ao
Con gres so Na ci o nal.

Irei pro por a esta Casa que seja in se ri da como
com pen sa ção aos Esta dos ex por ta do res a cri a ção de 
um fun do de 25% do Impos to de Impor ta ção, para ser
re pas sa do aos Esta dos pro por ci o nal men te à sua po -
si ção no sal do da ba lan ça co mer ci al.

Não po de mos es que cer, Srªs e Srs. Se na do res,
que para que seja pos sí vel a im por ta ção é ne ces sá ria
a ex por ta ção. Tra ta-se de uma ba lan ça co mer ci al, e
os Esta dos im por ta do res não po dem ser tra ta dos da
for ma como es tão sen do tra ta dos.

Assim, que ro pro por que, tal como ocor re nas
ope ra ções in te res ta du a is com gás na tu ral e seus de -
ri va dos, lu bri fi can tes e com bus tí ve is (pro pos ta do in -
ci so II, § 4º, do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral), tam -
bém seja in clu í da a ener gia elé tri ca na re par ti ção en -
tre os Esta dos de ori gem e des ti no, man ten do-se a
mes ma pro por ci o na li da de que se dá nas ope ra ções
com as de ma is mer ca do ri as.
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O Esta do do Pará, pe los sé cu los de ex plo ra ção
pre da tó ria, pela in sen si bi li da de e ati tu de con tem po ri-
za do ra de seus go ver nan tes em re la ção aos ex plo ra-
do res, já foi mu i to pre ju di ca do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta do
do Pará pre ci sa de res pe i to. A nos sa auto-es ti ma e o
nos so or gu lho fo ram vi o len ta men te vi li pen di a dos por
su ces si vos pla nos e me tas de go ver no. Nem se quer
ti ve ram o cu i da do de es con der a des fa ça tez com que
se apro pri a ram de nos sas ri que zas, sem ne nhu ma
pre o cu pa ção com o bem-es tar do povo da nos sa re -
gião.

O Esta do do Pará pre ci sa sa ci ar a fome que efe -
ti va men te tem de dig ni da de. Nós, os pa ra en ses, pre -
ci sa mos do pão da jus ti ça fis cal e de que nos de vol-
vam o sa cros san to di re i to de en ri que cer pe los fru tos
de nos so pró prio solo, ar ran ca dos com a for ça de
nos sas pró pri as mãos. Não que re mos mais nada do
que isso. Qu e re mos re par tir nos sas ri que zas, pois te -
mos o bas tan te para re par tir com todo o Bra sil. Só
não ace i ta mos que nos des fal quem, que nos di vi dam,
que nos avil tem, que nos des pre zem, que nos ati rem
mi ga lhas.

O que ire mos pro por não é um em ba te po lí ti-
co-ide o ló gi co e, sim, uma po si ção tec ni ca men te res -
pon sá vel e jus ta.

Te nho ple na cons ciên cia de que as ca u sas do
de se qui lí brio fe de ra ti vo têm ra í zes his tó ri cas e eco no-
mi ca men te mais com ple xas e pro fun das do que pode
à pri me i ra vis ta pa re cer. Não será pe los ar rou bos de
um na ti vis mo in gê nuo e inó cuo que o pro ble ma será
efi caz e ade qua da men te dis cu ti do, mas por meio de
pro pos tas con cre tas e fac tí ve is. O que não ace i ta re-
mos mais – e isto é pon to pa cí fi co – é ser mos vis tos
como o gran de al mo xa ri fa do na tu ral do Bra sil e do
mun do.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Só um mi nu ti nho, Se na do ra.

Não en ten dam a nos sa ir re sig na ção, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, como face de um pa tri o-
tis mo ir res pon sá vel e le vi a no, mas sim como uma jus -
ti fi cá vel po si ção de um povo que não ace i ta pas sar
fome pi san do em ouro, co bre, ba u xi ta, fer ro, etc.

O Pará é gran de como gran de é o seu des ti no. O 
que é bom para o Pará é bom para o Bra sil.

Peço aos Srs. Se na do res uma aten ção es pe ci al
a essa ques tão. Não po de mos, de for ma al gu ma, per -
mi tir que pro je tos como esse fa çam com que re giões

se jam des pre za das, tra ta das di fe ren te men te, como
se não per ten ces sem à Fe de ra ção.

Qu an do che guei a esta Casa como Se na dor da
Re pú bli ca, o que mais me de i xou tris te e cons tran gi do
foi per ce ber que a Re gião Nor te des te País, em es pe-
ci al o Esta do do Pará, é tra ta do com dis cri mi na ção
pelo res tan te da Fe de ra ção. Não po de mos ace i tar
que leis como essa, per ver sa a de ter mi na da re gião,
pos sa pros pe rar nes ta Casa.

Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, ouço V. Exª com
sa tis fa ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Du ci o mar
Cos ta, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de -
i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Escla re ço que, como se tra ta de 
uma co mu ni ca ção de li de ran ça, não é pos sí vel o
apar te.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Com -
pre en do, Sr. Pre si den te. Em se gui da, en tão, pe di rei a
pa la vra.

Obri ga da, Se na dor.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor He rá cli to For tes, como Lí der.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Como

Lí der. 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, agra de ço ao Lí der
da Mi no ria, Se na dor Efra im Mo ra is, por me ce der este 
es pa ço.

Qu e ro, des ta tri bu na, di ri gir um ape lo es pe ci al-
men te aos Lí de res Alo i zio Mer ca dan te e Tião Vi a na.
Não se tra ta evi den te men te de um as sun to de in te-
res se pes so al des te Se na dor, mas de um tema que
vem, já há mu i to, cri an do dis sa bo res no meu Esta do
do Pi a uí.

Se na dor Tião Vi a na, no iní cio do Go ver no do
Pre si den te Lula, no pro ces so de re par ti ção na tu ral de 
car gos en tre as for ças po lí ti cas do seu Par ti do pelo
Bra sil afo ra, o Go ver no anun ci ou que ofe re ce ria a um
mem bro do PT do meu Esta do a Pre si dên cia da Co -
de vasf, ór gão que re cen te men te pas sou a atu ar no
meu Esta do e no Esta do do Ma ra nhão, por ca u sa de
um pro je to de lei apre sen ta do no Se na do Fe de ral da
le gis la tu ra pas sa da, pelo en tão Se na dor Fre i tas Neto. 
Cou be ao Go ver na dor do Pi a uí, o úni co Esta do do
Nor des te a ter um Go ver na dor do PT, in di car um téc -
ni co fi li a do ao Par ti do dos Tra ba lha do res, um ho mem
de di ca do ao Par ti do e tam bém ao pró prio Go ver na-
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dor, para a Pre si dên cia des se ór gão, o Dr. Fran cis co
Gu e des.

O Pre si den te Lula, quan do es te ve no Pi a uí,
anun ci ou a pos se do Dr. Gu e des. No ven ta dias já se
pas sa ram, Sr. Lí der, e a no me a ção do Sr. Gu e des até
hoje não foi fe i ta.

A Co de vasf é um ór gão vi tal não ape nas para o
Pi a uí, mas para a ma i o ria dos Esta dos do Nor des te, e 
en con tra-se acé fa lo. Foi re ti ra do da sua di re ção o en -
tão Pre si den te, e o car go está sen do ocu pa do in te ri-
na men te pelo Se cre tá rio-Exe cu ti vo do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal.

To das as se ma nas os jor na is anun ci am a pos se
do Dr. Gu e des. Te nho a im pres são de que aque le po -
bre ho mem já gas tou suas eco no mi as nas idas e vin -
das de Te re si na a Bra sí lia, hos pe dan do-se em ho téis
de luxo; as suas mu das de rou pa, ad qui ri das com mu -
i ta di fi cul da de na Casa Co lom bo, a pre fe ri da da nova
eli te pe tis ta, já es tão pre ci san do de subs ti tu i ção.

O Dr. Gu e des che ga em Te re si na e é aguar da do
no ae ro por to com an si e da de pe los fi lhos, que lhe pro -
cu ram para abra çá-lo pelo car go que não as su miu – e 
aque las ba ra tas de ga bi ne te que ren do va gas na co bi-
ça da Co de vasf!

Sr. Pre si den te, des mo ra li za-se com isso um Go -
ver na dor, cujo úni co pe ca do co me ti do foi dar a vi tó ria
ao Par ti do.

O Pre si den te Lula – e os jor na is o pu bli ca ram –,
numa pas sa gem por Ara ca ju, dis se, on tem, que gos ta
de tra tar to dos como fi lhos. Espe ro, Sr. Lí der, que o
Pre si den te Lula re fli ta so bre o que está acon te cen do
com esse po bre ho mem, ex pos to a todo tipo de co-
men tá rio e a todo tipo de cu ri o si da de. Se ele não tem
com pe tên cia ou ca pa ci da de, que Sua Exce lên cia
ime di a ta men te in di que uma pes soa para as su mir a
Co de vasf. O que não é jus to é que o Pi a uí e todo o
Nor des te pa guem por essa de sa ven ça en tre as fac -
ções de se jo sas do co bi ça do car go.

Faço esse ape lo a V. Exª na cer te za de que, como
Lí der in te li gen te que é, pe di rá ao Mi nis tro José Dir ceu
que so lu ci o ne esse pro ble ma, que não per mi ta mais
que o Dr. Gu e des pas se pelo que está pas san do.

Ago ra mes mo o Se na dor Mão San ta me dis se,
de sa pon ta do, que já foi con vi da do duas ve zes para
essa pos se, que não acon te ce.

Por tan to, fica aqui o meu ape lo, na es pe ran ça de
que a Co de vasf e os Esta dos nor des ti nos não pa guem
o pre ço das di ver gên ci as in ter nas do Par ti do de V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pela Li de ran-
ça do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de co mu ni car à
Casa que a Ban ca da do PMDB, mais do que nun ca,
en con tra-se fe liz, sa tis fe i ta e hon ra da com a fi li a ção
do Se na dor Pa pa léo Paes. 

S. Exª é uma ex pres si va li de ran ça po lí ti ca, já foi
Pre fe i to da ca pi tal do seu Esta do e vem se so mar,
sem dú vi da, aos es for ços exis ten tes, para que pos sa-
mos, cada vez mais, ca mi nhar no rumo da uni da de
par ti dá ria, efe ti va men te con tri bu in do, dos pon tos de
vis ta quan ti ta ti vo e qua li ta ti vo, para o bem do País –
ali as, é isso o que todo o País co bra do PMDB. 

Se na dor Pa pa léo, seja mu i to bem-vin do. Con te
sem pre com o res pe i to e com a de di ca ção des ta Li de-
ran ça, para que pos sa mos, cada vez mais, pro du zir
em fun ção do Par ti do e do País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para co -

mu ni ca ções ina diá ve is, a Mesa pede a com pre en são
de V. Exªs, já que a nos sa hora já está es go ta da.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Srªs e Srs. Se na do res, que ro ra pi da men te
abor dar dois as sun tos que são do dia e mu i to im por-
tan tes, a meu ju í zo.

O pri me i ro é um cum pri men to ao Mi nis tro Luiz
Gus hi ken, pela ati tu de cor re ta que teve ao re co nhe-
cer um equí vo co que co me teu. Foi uma ati tu de cor re-
ta e de mo crá ti ca, uma ati tu de que só re ve la gran de za.
O re co nhe ci men to do equí vo co só re ve la gran de za
por par te de quem o re co nhe ce.

Ha via uma de ci são da Se cre ta ria de Co mu ni ca-
ção no sen ti do de im por cer tas nor mas e cer tos cri té-
ri os de de ci são a em pre sas es ta ta is para a con ces-
são de in cen ti vos à cul tu ra. O as sun to, pela sua na tu-
re za, é da al ça da do Mi nis té rio da Cul tu ra, é de ex clu-
si va res pon sa bi li da de do Mi nis té rio da Cul tu ra. A in -
ter ve niên cia da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção po de ria
dar en se jo a in ter pre ta ções mu i to pe ri go sas – como
de fato deu –, e o Mi nis tro re co nhe ceu, pron ta men te,
que ha via co me ti do um equí vo co. De ter mi nou que to -
dos os as sun tos re fe ren tes a in cen ti vos cul tu ra is ou
in ves ti men tos de em pre sas es ta ta is no se tor fos sem
de ci di dos pelo Mi nis té rio da Cul tu ra. Meus pa ra béns
a esta ati tu de de hu mil da de que re ve la gran de za.
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Sr. Pre si den te, tam bém que ro cum pri men tar o
Mi nis tro Cel so Amo rim pela vi a gem que está em pre-
en den do, nes te mo men to, ao Con ti nen te afri ca no.
Um con jun to de na ções que tem mu i ta pro xi mi da de
cul tu ral e ge o po lí ti ca com o Bra sil e que faz ana lo gi as
se me lhan tes em re la ção à po si ção dos pa í ses do Pri -
me i ro Mun do.

S. Exª per cor re rá vá ri os pa í ses e le va rá a ma ni-
fes ta ção do in te res se do Go ver no bra si le i ro por aque -
le Con ti nen te. Hoje, S. Exª anun cia que tam bém pro -
gra ma uma vi a gem para o Pre si den te Lula às na ções
do Con ti nen te afri ca no, o que vêm re for çar essa li nha
de po lí ti ca ex te ri or, de po lí ti ca ex ter na do Go ver no
bra si le i ro, que é subs tan ci al men te di fe ren te do Go-
ver no an te ri or e que co lo ca o Bra sil não só numa po si-
ção de in de pen dên cia em re la ção aos gran des cen -
tros mais ri cos como tam bém no exer cí cio de uma li -
de ran ça, que é na tu ral, não só em re la ção à Amé ri ca
do Sul como tam bém em re la ção ao Con ti nen te afri -
ca no.

Os pa í ses afri ca nos me re cem da nos sa par te
uma aten ção mu i to es pe ci al, seja pe los la ços cul tu ra-
is e his tó ri cos que nos li gam, seja pelo nos so sen ti-
men to de jus ti ça, em ob ser var que aque le é um Con ti-
nen te aban do na do pe las na ções ri cas e que me re ce
a aten ção dos pa í ses que têm um Go ver no de con te-
ú do hu ma nís ti co, como é o caso do Bra sil.

Meus cum pri men tos tam bém ao Mi nis tro Cel so
Amo rim e ao Pre si den te Lula por essa ori en ta ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor João Ri be i ro para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. 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, vol to a abor dar a
te má ti ca que ele gi como a mais im por tan te a ser tra -
ta da por mim nes ta le gis la tu ra. Te nho dito e não me
can sa rei de re pe tir que o modo mais efi caz para se al -
can çar o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al no nos -
so País é pos si bi li tar e cri ar as con di ções ide a is para
que as po pu la ções, até en tão me nos fa vo re ci das ou
não as sis ti das di re ta men te pelo Esta do, ge rem o pró -
prio em pre go e ren da, pro mo ven do, as sim, o seu sus -
ten to e de sen vol vi men to.

Nes sa cir cuns tân cia, a po pu la ção al can ça da
por uma po lí ti ca pú bli ca que pri vi le gie as ações que
le vem à ver da de i ra trans for ma ção so ci al, qual seja,
aque la que im pli que, efe ti va men te, uma mu dan ça de
com por ta men to, de ati tu des ou de prá ti cas po lí ti cas

pela so ci e da de em be ne fí cio dela mes ma, está sen do
alvo de uma ação que tem o con dão de per pe tu ar
seus re sul ta dos.

Essa é a ra zão que me leva a abor dar re i te ra das
ve zes a ques tão das po lí ti cas mais es pe cí fi cas de ge -
ra ção de em pre go e ren da. Digo de ou tro modo: pre fi-
ro abor dar ações pú bli cas que são di re ci o na das a cli -
en te las cer tas, apre sen tan do, exem pli fi can do ou pro -
pon do po lí ti cas que te nham o po der efe ti vo de mu dar
a di fí cil re a li da de en fren ta da, prin ci pal men te pe las
po pu la ções do in te ri or.

Um dos pro gra mas que se tem des ta ca do como
fon te ge ra do ra de em pre go e ren da no Esta do do To-
can tins, cri an do opor tu ni da de aos meus con ter râ ne-
os de fe ti va trans for ma ção de suas re a li da des, está
sen do de sen vol vi do na zona ru ral. Tra ta-se do Pro gra-
ma de Ele tri fi ca ção Ru ral do Esta do do To can tins, o
cha ma do Per tins, que re sul tou de uma par ce ria en tre
a Rede-Cel tins, a ma i or hol ding na ci o nal do se tor
elé tri co que atua na nos sa re gião, com o Go ver no do
Esta do, que jun tos ob ti ve ram fi nan ci a men to de
US$68 mi lhões (ses sen ta e oito mi lhões de dó la res)
do Ban co Ja po nês para a Co o pe ra ção Inter na ci o nal,
o JBIC, para co brir par te do in ves ti men to to tal de
US$100 mi lhões (cem mi lhões de dó la res) na apli ca-
ção do am bi ci o so pla no de ener gi zar 19 mil pro pri e-
da des ru ra is do Esta do.

Nos úl ti mos qua tro anos de exis tên cia, o pro gra-
ma fez re gis trar um cres ci men to de 365% no for ne ci-
men to de ener gia elé tri ca na área ru ral, o que cor res-
pon de ao cum pri men to de cer ca de 70% da meta ini -
ci al men te pre vis ta.

O Per tins con ta ain da com a par ti ci pa ção do
Pro gra ma Luz no Cam po, da Ele tro brás, que fi nan cia
a par te que cabe aos pro pri e tá ri os ru ra is e lhes pos si-
bi li ta con di ções es pe ci a is de pa ga men to, em pe río-
dos que va ri am de três a cin qüen ta me ses sem ju ros.

Se gun do a di re ção do pro gra ma, um es tu do
apon tou para um cres ci men to de 25% nas ati vi da des
pe cuá ri as e agrí co las, com be ne fí ci os di re tos na am -
pli a ção da área de cul ti va res ir ri ga dos, mas as ações
do pro gra ma não se res trin gi rão à agri cul tu ra. De po is
de ener gi zar e ilu mi nar mais de 13 mil pon tos no To-
can tins, e as sim se apro xi mar da meta glo bal ini ci al-
men te es ta be le ci da, qual seja 19 mil pro pri e da des ru -
ra is, o Per tins tem o novo de sa fio de le var ener gia a
cen to e oi ten ta e duas es co las ru ra is.

A no vi da de vai be ne fi ci ar 20 mil alu nos, le van do
mais con for to e am pli an do as ati vi da des es co la res,
que po de rão ser de sen vol vi das tam bém no pe río do
no tur no. Além dis so, com a ex ten são da rede para
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aten der as es co las, o pe que no pro du tor ru ral que es ti-
ver nas pro xi mi da des po de rá apro ve i tar a li nha-tron co
e le var ener gia até a sua pro pri e da de.

As tre ze mil e qui nhen tas obras de ele tri fi ca ção
já con clu í das são uma amos tra ine quí vo ca de que a
par ce ria en tre o se tor pú bli co e o se tor pri va do pode e
deve ser es ti mu la da, por que com ela ga nham to dos e
prin ci pal men te a so ci e da de, que tem como re sul ta do
a ge ra ção de em pre gos di re tos e a am pli a ção da ren -
da lo cal.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como úl ti-

mo ora dor an tes da Ordem do Dia, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que lhes fa -
la rei já foi co mu ni ca do por mu i tos Par la men ta res,
mas não po de ria, de viva voz, de i xar de fa zer al gu-
mas re fe rên ci as so bre a ques tão po lí ti ca que ora me
en vol ve.

Qu e ro de i xar re gis tra do, nes ta Casa, que hoje
pedi a mi nha sa í da das fi le i ras do PTB e, ime di a ta-
men te, in gres sei no PMDB.

Re gis tro, tam bém, que a mi nha vida pú bli ca par-
ti dá ria ini ci ou-se em 1990. Lo gi ca men te, pelo tem po e 
pela mi nha ida de, to dos po dem con clu ir que não re -
ce bi dou tri na ção par ti dá ria ou car ti lha para de co rar e
que de ci di pela vida pú bli ca de po is de co nhe cer a ne -
ces si da de do en vol vi men to de um mé di co co nhe ce-
dor das ques tões so ci a is, por que per ce bi que, por
meio da po lí ti ca par ti dá ria, prin ci pal men te no meu
Esta do do Ama pá, po de ria con tri bu ir bas tan te para o
bem da so ci e da de.

Qu e ro de i xar bem cla ro às Srªs e aos Srs. Se na-
do res que a mi nha de ci são não ocor reu por mo ti vo
es cu so. Abso lu ta men te! Tra ta-se de uma de ci são
cons ci en te, que re co nhe ce a von ta de do povo do meu 
Esta do, onde, de 223 mil ele i to res, 125 mil vo ta ram
em meu nome, de li vre e es pon tâ nea von ta de, por que
sou um sim ples fun ci o ná rio pú bli co, um mé di co que
não faz da sua pro fis são uma ma ne i ra de tro car aten -
di men to por voto. Esse povo, re co nhe cen do a mi nha
im por tân cia para a po lí ti ca par ti dá ria do meu Esta do,
deu-me con di ção de ser o Se na dor mais vo ta do do
Ama pá.

A mi nha fi li a ção ao PMDB é uma ati tu de de res -
pe i to ao meu Esta do, pois o meu en tão Par ti do não
re co nhe ceu a li de ran ça do seu povo, não me dan do
es pa ço para que lá pu des se de sen vol ver um tra ba lho

po lí ti co. Assim, a mi nha de ci são foi ba se a da exa ta-
men te nes sa ques tão do es pa ço po lí ti co que não me
foi dado no meu Esta do.

Qu e ro tam bém lem brar que, no meu pri me i ro
pro nun ci a men to nes ta Casa, fiz uma re fe rên cia à re -
for ma po lí ti ca e man te nho a mi nha von ta de de que ela 
se ini cie o mais bre ve men te pos sí vel, para que ter mi-
ne mos, de uma vez por to das, com os Par ti dos mal di -
ri gi dos que ser vem, mu i tas ve zes, como le gen da de
alu guel. De se jo Par ti dos for tes, que for ta le çam ain da
mais a nos sa de mo cra cia.

Faço uma re fe rên cia aos meus com pa nhe i ros
do Se na do, meus ami gos do PTB; ao nos so Lí der, Se -
na dor Fer nan do Be zer ra, pela for ma gen til e aten ci o-
sa como sem pre me aten deu; ao Se na dor Sér gio
Zam bi a si, um com pa nhe i ro cuja ami za de, com o de -
cor rer do tem po, irá au men tar, por que a nos sa con vi-
vên cia con ti nu a rá, e ao Se na dor Du ci o mar Cos ta,
que tive opor tu ni da de de co nhe cer no iní cio do nos so
man da to e que, hoje, con si de ro um ami go do pe i to, do 
co ra ção.

A con se qüên cia da mi nha sa í da do PTB, lo gi ca-
men te, é a mi nha re ti ra da do Blo co de apo io ao Go-
ver no Fe de ral no Se na do, do qual eu era um dos
mem bros, mas peço aos meus en tão com pa nhe i ros
que re co nhe çam o meu res pe i to a to dos, que com pre-
en dam a mi nha de ci são, de ca rá ter pu ra men te re gi o-
nal, e que en ten dam que ja ma is se rei ra di cal nas me -
di das que ve nham a be ne fi ci ar o País, por que vo ta rei
com a mi nha cons ciên cia de mé di co e de ci da dão
bra si le i ro. Estou no Se na do para hon rar e res pe i tar o
povo do Ama pá.

Não que ro, ab so lu ta men te, fa zer ne nhum tipo
de co me mo ra ção por ter sa í do do PTB. Qu e ro de i xar
o meu res pe i to ao PTB. E que ro, sim, le var em con si-
de ra ção que in gres sei em um Par ti do for te, que, com
cer te za, terá um di re ci o na men to para que este País
bre ve men te vol te a nos dar gran des es pe ran ças e a
se de sen vol ver.

Sr. Pre si den te, tam bém não po de ria de i xar de
ci tar a con di ção de V. Exª como Se na dor pelo Esta do
do Ama pá. Lem bro-me que, quan do V. Exª se can di-
da tou pela vez pri me i ra ao Se na do pelo Ama pá, nos
tor na mos sim pá ti cos um ao ou tro e ami gos, mas so -
men te hoje tive a hon ra de as si nar a fi cha de fi li a ção
ao PMDB, tor nan do-me com pa nhe i ro de Par ti do do
Se na dor José Sar ney, re pre sen tan te do Esta do do
Ama pá e Pre si den te des ta Casa.

Mu i to obri ga do.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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É so men te para re ser var o tem po de Li de ran ça
do PMDB, após a Ordem do Dia, para que V. Exª
even tu al men te pos sa ocu pá-lo e fa lar ao Se na do e,
con se qüen te men te, ao País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT –
DF) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de re ti fi car o meu voto
na ques tão que tra ta do voto se cre to ou aber to.

Qu e ro re ti fi car, pois sou fa vo rá vel ao voto aber -
to. No en tan to, on tem o pa i nel re gis trou po si ção con -
trá ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª, como fez com o
Se na dor Sér gio Zam bi a si na ses são de on tem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, como Lí -
der.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como

Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma
das pre o cu pa ções que mais as sis tem à mi nha vida é
a de pro cu rar ser jus to. Nem sem pre con si go. Qu an do
con si go, isso me dá uma enor me fe li ci da de pes so al.

Por de ver, por li vre es co lha, sou Opo si ção ao
Go ver no que aí está. Enten do que esse foi um re ca do
cla ro das ur nas. E en ten do tam bém que isso é sa lu tar,
até mes mo para o Go ver no do Pre si den te Lula, por -
que a una ni mi da de não é in te li gen te, já pon ti fi ca va
so bre o tema mu i to bem o ge ni al e ines que cí vel Nel -
son Ro dri gues. Por isso, eu me dis po nho, com cla re-
za, a fa zer a crí ti ca mo de ra da, quan do en ten der que a 
crí ti ca ca i ba ser mo de ra da. A crí ti ca con tun den te,
quan do eu ima gi nar que a con jun tu ra exi ge uma crí ti-
ca con tun den te. Por ou tro lado, ja ma is de i xa ria de re -
co nhe cer mé ri tos e acer tos to das as ve zes que o Go -
ver no pra ti cas se o mé ri to e se ele vas se ao acer to.

O epi só dio que aqui de nun ci ei da tri bu na, se-
cun dan do a en tre vis ta bom bás ti ca e bri lhan te do ci -
ne as ta Cacá Di e gues so bre o cha ma do “di ri gis mo na
área cul tu ral”, ser viu de aler ta para to dos que que rem
aper fe i ço ar e con so li dar, cada vez mais for te men te, a
de mo cra cia nes te País. Por ou tro lado, mos trou sen si-
bi li da de, por par te do Pre si den te da Re pú bli ca, por -
que Sua Exce lên cia ime di a ta men te abriu as por tas
para o diá lo go e ime di a ta men te se con ven ceu de que
a ra zão as sis tia aos in te lec tu a is que re cla ma vam; aos 

que pela li ber da de cla ma vam – como era o meu caso
–, e não a as ses so res seus que ima gi na vam que era
pos sí vel se es te re o ti par um con ce i to de arte ou se
con fi nar a idéia da pro du ção in te lec tu al a de ter mi na-
do mo de lo, a de ter mi na do con ta i ner, a de ter mi na do li -
mi te. Por tan to, sin to-me fe liz de po der, hoje, di zer aqui 
que de al gu ma co i sa va leu a nos sa de nún cia – de-
nún cia do Lí der José Agri pi no Maia, a de nún cia do ci -
ne as ta Cacá Di e gues, a de nún cia do PSDB –, en fim,
tudo isso, ter mi nou re dun dan do no nor mal, no na tu-
ral.

O Pre si den te Lula diz que o seu Go ver no não
mar cha para o di ri gis mo. Cor ri ge os ru mos e en tre ga,
a quem de di re i to, a de fi ni ção so bre essa área, ou
seja, ao Mi nis tro Gil ber to Gil, ao Mi nis té rio da Cul tu ra.
Isso é o mais nor mal. Nin guém é obri ga do a pra ti car o
que se ria su pre ma de so nes ti da de para ter di re i to a
re ce ber fi nan ci a men to para pro du zir um fil me, uma
peça de te a tro. Alguém te ria que fa zer algo que, para
mim, res va la ria para o cú mu lo da in di gên cia in te lec tu-
al, e ter que fa lar obri ga to ri a men te so bre a re for ma
Agrá ria, ou so bre o Pro gra ma Fome Zero, ou qual -
quer tema que ele ima gi nas se que se ria do agra do de
um go ver no, que es ta ria per den do o seu ca rá ter li ber-
tá rio, o seu ca rá ter de mo crá ti co, se pro ce des se por
esse des vão.

Ago ra, não! A arte, ela pode ser cla ra men te po lí-
ti ca, pode ser im pli ci ta men te po lí ti ca. Ela sem pre ha -
ve rá de ser po lí ti ca, mas cla ra men te po lí ti ca ou im pli-
ci ta men te po lí ti ca. A arte é ili mi ta da. A arte, ela fala do 
co ti di a no, ela fala do abs tra to. A arte, en fim, é a ex-
pres são que a alma pas sa para a in te li gên cia de al -
guém que está cri an do. Por isso, que se con sa gre
nes te País a li ber da de de ex pres são. E na li ber da de
de ex pres são, a li ber da de de cri ar, a li ber da de de pro -
tes tar, a li ber da de de se ter uma vi são pe cu li ar, a
cada ser hu ma no que está cri an do, da re a li da de que
en vol ve esse ser hu ma no.

Fico fe liz, de po is de um dia, e ou tro dia, e mais
tan tos dias, de crí ti cas acer bas – que não abri rei mão
de fazê-las. Até por que meu pa pel é es tar aqui para
fis ca li zar o Go ver no que se ele geu, e o pa pel do Go -
ver no é go ver nar bem, para cor res pon der à con fi an ça
de quem o ele geu, é bom tam bém mos trar que fa ze-
mos uma Opo si ção de ou tro tipo, que não é sec tá ria,
que re co nhe ce acer tos e que, nes te mo men to, numa
hora em que o Pre si den te age como o de mo cra ta que
co nhe ci, como a fi gu ra in te lec tu al men te res pe i tá vel
que co nhe ci, e que não te nho ra zão para des res pe i-
tá-lo –, o Pre si den te age ao en con tro dos an se i os da
so ci e da de bra si le i ra. E, e por ou tro lado, diz que nes te
País, que tem uma de mo cra cia pela qual tan tos de
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nós lu ta mos tan to, pela qual Sua Exce lên cia, o Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca tan to lu tou – em al guns
mo men tos até com sa cri fí cio da sua li ber da de pes so-
al –, que nes te País está con sa gra do o di re i to de se
cri ar, está con sa gra do o di re i to de se con tes tar, está
con sa gra do o di re i to de as pes so as ex pres sa rem o
que o seu co ra ção peça e que o seu cé re bro man de,
da ma ne i ra mais li vre, da ma ne i ra mais aber ta, da
ma ne i ra às ve zes mais con tun den te, da ma ne i ra mais 
su a ve, da ma ne i ra mais guer re i ra, da ma ne i ra mais
poé ti ca, do je i to, en fim, que ca i ba a cada um, exer ci-
tan do a sua li ber da de sa gra da. Que ca i ba a cada um
fa zer uso des sa li ber da de em fa vor de um País cha -
ma do Bra sil.

Hoje, está de pa ra béns o Pre si den te Lula. Sua
Exce lên cia dá me nos aten ção a al guns dos seus “ca -
pas pre tas” e mais aten ção à Opo si ção, e mais aten -
ção à so ci e da de, mais aten ção aos in te lec tu a is. Hoje,
está de pa ra béns o Pre si den te Lula. Que Sua Exce -
lên cia en ve re de cada vez mais por este ca mi nho, que
é o ca mi nho de Sua Exce lên cia, e as sim Sua Exce -
lên cia terá mais mo men tos em que eu po de rei des-
can sar da crí ti ca dura que sou obri ga do a fa zer ao Go -
ver no, sem per der por Sua Exce lên cia a es ti ma e o
res pe i to pes so al; que eu pos sa mais ve zes des can sar
e po der vir aqui elo gi ar o que me pa re ceu uma de-
mons tra ção de hu mil da de e de acer to do Go ver no de
Sua Exce lên cia, o Pre si den te Lula da Sil va.

Mu i to obri ga do.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -

la vra V. Exª, que dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -

der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, gos ta ria de cum pri men tar o Go ver no
do Pre si den te Lula, e o faço por de ver de jus ti ça, pela
ati tu de to ma da de re cuo, em nome do equi lí brio, do
bom sen so e do res pe i to a uma ca te go ria que o Go -
ver no de mons trou res pe i tar, por que en ten de que ela
é com pos ta por pes so as que tran si tam no mes mo ní -
vel de no to ri e da de do pró prio Pre si den te da Re pú bli-
ca, que são os ar tis tas do Bra sil.

Caiu o di ri gis mo. Su biu o pres tí gio do Mi nis tro
da Cul tu ra, Gil ber to Gil. 

Ao lado do Se na dor Arthur Vir gí lio, apre sen tei
um re que ri men to, que tam bém foi as si na do pelo Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, con vi dan do S. Exª o Mi nis-
tro Gus hi ken e os ci ne as tas Cacá Di e gues e Ze li to Vi -
a na para vi rem es cla re cer o que pa re ce já es tar es -

cla re ci do. Mas a nos sa ati tu de, cre io, deve ter co la bo-
ra do para a ati tu de de re cuo, sim, do Go ver no Fe de-
ral. De re cuo e de res pe i to à clas se dos ar tis tas do
Bra sil, que pro tes tou com mu i ta ve e mên cia e com
mu i ta pro ce dên cia.

De qual quer for ma, apla u sos do Par ti do da
Fren te Li be ral à ati tu de do Go ver no Lula que, com hu -
mil da de, re cu ou.

O PFL, par ti do que li de ro nes ta Casa, Sr. Pre si-
den te, fará da prá ti ca da Opo si ção por re sul ta dos a
sua prá ti ca de ação. Não fa re mos nun ca opo si ção por
opo si ção, nem crí ti ca por crí ti ca. Pro cu ra re mos sem -
pre de fen der o in te res se na ci o nal e da so ci e da de,
como aca ba mos de fa zer no epi só dio dos ar tis tas,
como fi ze mos no pas sa do pró xi mo com re la ção aos
agri cul to res, e, em boa hora, es ta be le ceu-se o sa u dá-
vel diá lo go en tre Go ver no e Opo si ção e en con trou-se
o bom ca mi nho de sa í da.

Con tu do, na hora em que cum pri men to o Go ver-
no, que ro fa zer um aler ta e peço a aten ção do Lí der
do PSDB e do Lí der do PMDB: uma pro fun da in jus ti ça
con tra a so ci e da de está em cur so, aca bou de ser pra -
ti ca da on tem, por de ci são par ci al na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Re fi ro-me à apro va ção de ter mos de re pac-
tu a ção do Re fis, que, di fe ren te men te do pro je to do
pro gra ma pas sa do, que vi gia e foi ve ta do, pre via o pa -
ga men to dos de ve do res da Re ce i ta Fe de ral ou da
Pre vi dên cia So ci al em até 180 me ses ou 1,5% do fa -
tu ra men to  um ou o ou tro. O que foi apro va do on tem
na Câ ma ra e está para vir para o Se na do re e di ta a
fór mu la an te ri or, mas com uma no vi da de que re pu to
per ver sa, que con tra ria o in te res se da so ci e da de e
que não con diz com a ori en ta ção de um Go ver no que
se pro põe a ge rar 10 mi lhões de em pre gos em 4
anos. O Re fis apro va do, con for me pro pos ta de fen di da
pelo Go ver no, co lo ca a al ter na ti va de par ce la men to
em 180 me ses ou 1,5% do fa tu ra men to, mas com um
acrés ci mo: “o que for ma i or”. Essa al te ra ção, se gu ra-
men te, ex clu i rá mi lha res de em pre sas que ge ram mi -
lha res de em pre gos, que es tão de se jo sas de re pac tu-
a rem seus dé bi tos. Com isso, vol ta rão a con tri bu ir
men sal men te para a Pre vi dên cia e pas sa rão no va-
men te a con tri bu ir ou pa gar os seu im pos tos fe de ra is,
au men tan do a sua re ce i ta. No en tan to, o que está
pos to é a fór mu la per ver sa de de ter mi nar que o que
for ma i or será obri ga ção do em pre sá rio para re in-
gres sar no Re fis.

Di an te do ex pos to, faço um ape lo ao PSDB e ao
PMDB: mais uma vez, que ro pro pug nar o es ta be le ci-
men to do diá lo go, pri me i ro en tre nós e, em se gui da,
pro cu ra ría mos o Go ver no para en con trar mos, a
exem plo do que fi ze mos no cré di to ao agri cul tor, o ca -
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mi nho para que o ob je ti vo da ge ra ção de 10 bi lhões
de em pre gos se efe ti ve. E um de grau nes te ca mi nho é 
a re a ber tu ra, em ter mos prag má ti cos e fac tí ve is, do
Re fis.

Na mes ma me di da pro vi só ria, per ver si da de tão
gran de quan to a que aca bei de re la tar é o au men to
pró xi mo a 170% na car ga de im pos tos das em pre sas
pres ta do ras de ser vi ço, clas si fi ca das en tre as em pre-
sas de lu cro pre su mi do, que pas sa rão a pa gar, em
vez de 12% so bre a Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro
Lí qui do – CSLL, 32% so bre essa base de cál cu lo!

Eu me re cu so a apre ci ar e vo tar essa pro pos ta.
E, des de já, ma ni fes to que o PFL fará a opo si ção de
re sul ta dos para der ru bar essa me di da. Além dis so,
tam bém na prá ti ca da opo si ção por re sul ta dos em fa -
vor do in te res se da so ci e da de, da ge ra ção e pre ser-
va ção de em pre gos, lu ta rei pela der ru ba da, na mes -
ma me di da pro vi só ria, de cláu su la que au men ta a Co -
fins de 3% para 4% para as em pre sas pres ta do ras de
ser vi ços no se tor fi nan ce i ro.

Com es ses aler tas, cum pri men tan do, por um
lado, o Go ver no que re cu ou, à luz do bom sen so, faço
o aler ta e con vo co, des de já, aque les que fa zem opo -
si ção e os que fa zem o Go ver no para en con trar mos,
pela via do diá lo go, o in te res se na ci o nal.

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

O Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF. PSDB/Nº 667/2003

Bra sí lia, 6 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar o 

des li ga men to do De pu ta do Sal va dor Zim bal di, como
mem bro ti tu lar da MP nº 91/02.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia des li ga o De pu ta do Sal va dor Zim bal di, da
Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro-

vi só ria nº 91, de 2002, de con for mi da de com o ex-
pe di en te que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF.PSDB/Nº 669/2003

Bra sí lia, 6 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar o 

des li ga men to do De pu ta do Osmâ nio Pe re i ra, como
mem bro su plen te da Co mis são Mis ta de Pla nos, de
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni-
or, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia des li ga o De pu ta do Osmâ nio Pe re i ra, da Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, de con for mi da de com o ex pe di en te que
aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

OF.PSDB/Nº 668/2003

Bra sí lia, 7 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar o 

des li ga men to do De pu ta do Osmâ nio Pe re i ra, como
mem bro su plen te da MP nº 83/02.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Jú ni or,
Lí der do PSDB.

OF.PSDB/Nº 674/2003

Bra sí lia, 7 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar o 

des li ga men to do De pu ta do Osmâ nio Pe re i ra, como
mem bro ti tu lar da MP nº 2.177-44/01.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia des li ga o De pu ta do Osmâ nio Pe re i ra, da Co -
mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi-
só ria nº 83, de 2002, e, tam bém, da Co mis são Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº
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2.177-44, de 2001, de con for mi da de com os ex pe di-
en tes que aca bam de ser li dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF. Nº 115/03-GLPFL

Bra sí lia, 6 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção

do Se na dor Efra im Mo ra is pelo Se na dor Cé sar Bor -
ges para exer cer a fun ção de Vice-Lí der do Par ti do da 
Fren te Li be ral – PFL do Se na dor Fe de ral.

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 (José Sar ney) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 321,DE 2003

Con de na as re cen tes exe cu ções de
dez pes so as na Co lôm bia e exor ta o Go -
ver no da que le país a re to mar o pro ces so
de paz com os gru pos in sur gen tes que
ali atu am.

Con si de ran do a es ca la da de vi o lên cia que se
ve ri fi ca na Co lôm bia, com o re cen te as sas si na to de
dez pes so as, en tre as qua is Gu il ler mo Ga vi ria, Go-
ver na dor do De par ta men to de Anti o quia, e do ex-Mi -
nis tro da De fe sa Gil ber to Eche ver ri, em in ci den te en -
tre guer ri lhe i ros e for ças re gu la res;

Con si de ran do que o re fe ri do as sas si na to se
cons ti tui no pon to cul mi nan te de uma sé rie de atos
aten ta tó ri os aos Di re i tos Hu ma nos e ao Esta do De-
mo crá ti co de Di re i to que têm sido re i te ra da men te per-
pe tra dos pe las par tes em con fli to,;

Con si de ran do o in te res se pan-ame ri ca no na
pre ser va ção da paz e na se gu ran ça co le ti va em todo
o con ti nen te;

Con si de ran do a im por tân cia da Co lôm bia para
o Bra sil, pela sua po si ção es tra té gi ca e por suas fron -
te i ras vi vas com a Ama zô nia Bra si le i ra;

Con si de ran do que a in ter rup ção de ne go ci a-
ções en tre o go ver no co lom bi a no e or ga ni za ções ar -
ma das e gru pos pa ra mi li ta res que atu am na que le

país vem acir ran do a vi o lên cia po lí ti ca e com pro me-
ten do o pro ces so de pa ci fi ca ção; e

Con si de ran do que a su pe ra ção pa cí fi ca dos
con fli tos po lí ti cos que per pas sam a his tó ria co lom bi a-
na só che ga rá a bom ter mo com a ob ser vân cia dos
prin cí pi os da não-in ter ven ção, do res pe i to à de mo-
cra cia e aos di re i tos hu ma nos e da so li da ri e da de pes -
so al e in ter na ci o nal;

Re que re mos que o Se na do Fe de ral se pro nun-
cie no sen ti do de con de nar a re cen te exe cu ção de
dez pes so as na Co lôm bia e exor tar o Go ver no da que-
le país a re to mar as ne go ci a ções com os gru pos in -
sur gen tes que ali atu am vi san do um en ten di men to
na ci o nal para a cons tru ção da paz, como é do in te res-
se de to dos os pa í ses ame ri ca nos e da co mu ni da de
in ter na ci o nal.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Edu ar-
do Su plicy.

(À Co mis são de Re la ções  Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Nos ter -
mos do art.222, §1º, do Re gi men to Inter no, o re que ri-
men to lido será des pa cha do à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 322, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no art. 50, § 2º, da

Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215, in ci so I e 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro seja
en ca mi nha do ao Mi nis tro da Fa zen da o se guin te pe -
di do de in for ma ções:

1 – Tem sido cons tan tes e fre qüen tes as es pe-
cu la ções so bre a real mag ni tu de que hoje al can çam
os cré di tos da Fa zen da Na ci o nal ins cri tos como di vi-
da ati va. É des ta ca do que o equa ci o na men to des se
pas si vo con tri bu i ria, de for ma subs tan ci al, para a dis -
cus são da re for ma tri bu tá ria, ele i ta como uma das pri -
o ri da des, de cur to pra zo, pelo Go ver no. To da via, são
es cas sas, quan do não con fli tan tes, as in for ma ções
so bre os cré di tos da União pro ve ni en tes da pres ta ção
de ser vi ços do Go ver no ou ati nen tes a sua ad mi nis-
tra ção pa tri mo ni al. Nes se con tex to, é ne ces sá rio que
se jam co lo ca das à dis po si ção as se guin tes in for ma-
ções:

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09763MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL250     



a) mon tan te con so li da do dos cré di tos
da Fa zen da Na ci o nal, de na tu re za não tri bu-
tá ria e não pre vi den ciá ria, ins cri tos como dí -
vi da ati va;

b) na tu re za des ses cré di tos, dis cri mi-
nan do-os pe los fa tos ju rí di cos ge ra do res da
obri ga ção, e por ór gãos res pon sá ve is pela
sua ar re ca da ção;

c) na tu re za ju rí di ca da pes soa de ve do ra.

Os da dos re que ri dos de vem es tar dis cri mi na-
dos em ter mos de seus va lo res ori gi ná ri os e por en -
car gos e de ma is acrés ci mos le ga is ou con tra tu a is
in ci den tes, de ven do ser evi den ci a do seu com por ta-
men to nos úl ti mos cin co anos.

2 – Nas dis cus sões de ques tões re la ti vas ao
efe ti vo po ten ci al de ar re ca da ção des te pas si vo, a de -
ses tru tu ra ção dos ór gãos res pon sá ve is pela re cu pe-
ra ção dos cré di tos e a mo ro si da de de seus pro ces sos
de co bran ça ad mi nis tra ti vos e fis ca is, e da pró pria
jus ti ça, são, usu al men te, apon ta dos como ele men tos
que res trin gem a sua efi cá cia. Fre qüen te men te, são
ve i cu la das in for ma ções que ates tam tais afir ma ções,
so bre tu do da dos que in ten tam de mons trar que par ce-
la ain da ex pres si va des se pas si vo jun to à União não
está so fren do co bran ça ju di ci al ou não dis põe de
bens que te nham sido ar ro la dos, vi san do ga ran tir seu 
pa ga men to. Sem dú vi da, uma ma i or trans pa rên cia e
di vul ga ção de da dos des sa na tu re za são de im por-
tân cia fun da men tal.

São opor tu nas, as sim, as se guin tes in for ma-
ções:

a) mon tan tes de cré di tos da Fa zen da

Na ci o nal, não tri bu tá ri os e não pre vi den ciá-
ri os, ins cri tos na dí vi da ati va e que se en-
con tram com pro ces so de exe cu ção ju di ci al
-com por ta men to nos úl ti mos cin co anos;

b) va lo res des ses cré di tos que es te jam
sob exe cu ção ju di ci al ga ran ti dos com in dis-
po ni bi li da de de bens dos res pec ti vos de ve-
do res – com por ta men to nos úl ti mos cin co
anos;

c) va lo res dos dé bi tos que ti ve ram sua
exe cu ção fis cal sus pen sa, e as ra zões que
de ter mi na ram a ex tin ção ou a sus pen são de 
sua exi gi bi li da de;

d) par ce la e mon tan tes da dí vi da ati va
da União, não tri bu tá ria e não pre vi den ciá ria
que não es te jam sen do pa gos;

e) mon tan tes des ses cré di tos ins cri tos
como dí vi da ati va e ain da pen den tes de co -
bran ça.

3 – Sabe-se ain da que o Go ver no Fe de ral, em -
ba sa do le gal men te, ou em vir tu de de pro vi dên ci as
ad mi nis tra ti vas, vem pro ce den do à ten ta ti va de re cu-
pe ra ção des ses cré di tos via seu par ce la men to. Mes -
mo com me di das des sa na tu re za, são cons tan tes as
in for ma ções so bre a ocor rên cia de ina dim plên cia
con si de rá vel. Nes se con tex to, são ne ces sá ri os os se -
guin tes es cla re ci men tos:

a) con di ções de pa ga men to apli cá ve is
à qui ta ção dos cré di tos ins cri tos em dí vi da
ati va, as aju i za das e as não in clu í das em
pro ces so de exe cu ção ju di ci al, des ta can do
as for mas e as mo da li da des de pa ga men tos
pas sí ve is de uti li za ção;

b) mon tan tes ne go ci a dos me di an te
par ce la men to e o seu cor res pon den te ín di ce
de ina dim plên cia; com por ta men to nos úl ti-
mos cin co anos;

c) va lo res de cré di tos da Fa zen da Na -
ci o nal nos ca sos de fa lên cia, con cor da tas, li -
qui da ções de em pre sas, in ven tá ri os e ou-
tros;

d) va lo res dos cré di tos de ori gem não
tri bu tá ria e não pre vi den ciá ria da Fa zen da
Na ci o nal, os ins cri tos e os ar re ca da dos
como dí vi da ati va, sem exe cu ção ju di ci al e
por in ter mé dio de pro ces so de exe cu ção ju -
di ci al, in clu si ve de ta lhan do os par ce la men-
tos con ce di dos e os li qui da dos; in for ma ções
para os úl ti mos cin co anos.

Jus ti fi ca ção

Esta tís ti cas re cen tes, di vul ga das na im pren sa e
no pró prio site da Pro cu ra do ria Ge ral da Fa zen da Na -
ci o nal, mos tram ser ex pres si vos os cré di tos da União
ins cri tos como dí vi da ati va, no ta da men te os de ori-
gem tri bu tá ria e pre vi den ciá ria. Eles re fle tem ain da o
ele va do ní vel de ina dim plên cia pra ti ca da na eco no-
mia bra si le i ra, re la ti va men te às obri ga ções tri bu tá ri as
e pre vi den ciá ri as, sem con tu do evi den ci a rem di vi das
ou tras ati nen tes à pres ta ção de ser vi ços por par te do
se tor pú bli co.

Lo gi ca men te, in for ma ções des sa na tu re za de-
sem pe nham fun ção es tra té gi ca.

A des pe i to da im por tân cia de que se re ves te, o
de ba te so bre os cré di tos da União, cer tos, lí qui dos e,
as sim, exi gí ve is, não se tem be ne fi ci a do de in for ma-
ções so bre os cré di tos de cor ren tes da pres ta ção de
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ser vi ços ou per ti nen tes à ad mi nis tra ção pa tri mo ni al
da União.

Com o ob je ti vo de tra zer ao Con gres so Na ci o nal
in for ma ções fi de dig nas, que pos sam fun da men tar
este de ba te em seu âm bi to, pro po mos o pre sen te re -
que ri men to de in for ma ções.

Como en fa ti za do, não se en con tram dis po ní ve is
no Con gres so Na ci o nal qua is quer in for ma ções que
lhe pen ni ta ava li ar ade qua da men te o al can ce do tra -
ta men to con fe ri do pelo Exe cu ti vo Fe de ral ao pro ces-
so de re cu pe ra ção dos cré di tos, de na tu re za não tri -
bu tá ria e não pre vi den ciá ria, da União. Exis tem dú vi-
das e ques ti o na men tos so bre a su fi ciên cia e efi cá cia
dos pro gra mas e dos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos
até en tão im ple men ta dos nes sa área.

O Con gres so Na ci o nal, em par ti cu lar o Se na do
Fe de ral, con so an te o dis pos to na Cons ti tu i ção Fe de-
ral acer ca de sua com pe tên cia fis ca li za do ra, den tre
ou tras, e da ple na ne ces si da de de co nhe ci men to de
qual quer as sun to de in te res se na ci o nal, ne ces si ta ter
ciên cia de in for ma ções re la ti vas à di vi da ati va da
União, em par ti cu lar so bre a ori en ta ção a ser con fe ri-
da à sua ple na co bran ça, sem que, para tal, re cor ra
àque las ve i cu la das na im pren sa, nem sem pre con fiá-
ve is.

Ci en te da im por tân cia des se ati vo para a União
e a so ci e da de, em ge ral, e da fir me ne ces si da de e
opor tu ni da de de sua re a li za ção, é que re que i ro seja
en ca mi nha do ao Mi nis tro da Fa zen da este pe di do de
in for ma ções.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Alme i-
da Lima.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 323, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Edu ca ção, acer ca do nú me ro de anal fa-
be tos no Ama zo nas.

Nos ter mos do art. 216, I, do Re gi men to Inter no,
com bi na do com o dis pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, e ten do em vis ta a con clu são de es tu-
do so bre o nú me ro e lo ca li za ção dos anal fa be tos do
País, mu ni cí pio por mu ni cí pio, re que i ro que a Mesa
so li ci te ao mi nis tro da edu ca ção os da dos a esse res -
pe i to re la ti vos ao Esta do do Ama zo nas.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li za ção e con tro le, por tan to de acom -

pa nha men to das ações do Go ver no nas di fe ren tes
áre as. No caso em tela, for mu la mos este re que ri men-
to para que o Se na do da Re pú bli ca pos sa in te i rar-se
das ci fras a res pe i to do to tal de anal fa be tos exis ten tes
no Esta do do Ama zo nas. Os da dos per mi ti rão sub si-
di ar es tu dos em tor no do pro ble ma jun to à Co mis são
de Edu ca ção.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Arthur
Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 324, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, jun to à Se-
cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver no e Ges tão Estra -
té gi ca, as se guin tes in for ma ções:

 – qual o mon tan te dos re cur sos pú bli-
cos (da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta) que
fo ram des pen di dos com o in cen ti vo às pro-
du ções cul tu ra is, nos úl ti mos 4 (qua tro)
anos;

 – qua is fo ram os pro je tos be ne fi ci a dos
(pes so as fí si cas e ju rí di cas) com os res pec-
ti vos re cur sos e qua is as uni da des or ça-
men tá ri as ou em pre sas pú bli cas que dis po-
ni bi li za ram es ses mon tan tes;

 – para qua is re giões ou es ta dos da fe -
de ra ção fo ram dis po ni bi li za dos es ses re cur-
sos.

Jus ti fi ca ção

Com vis tas a sub si di ar a Co mis são de Edu ca-
ção des ta Casa, quan do da vin da do Exce len tís si mo
Se cre tá rio de Co mu ni ca ção de Go ver no e Ges tão,
so li ci to as in for ma ções su pra ci ta das, por en ten der
se rem ne ces sá ri as à ava li a ção cri te ri o sa da que la Co -
mis são.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Ide li
Sal vat ti, PT/SC.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 325, DE 2003

Re que i ro, com fun da men to nos arts. 258 a 260
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta-
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ção em con jun to do Pro je to de Lei do Se na do nº 136,
de 2000, e do Pro je to de Lei do Se na do nº 155, de
2000, ten do em vis ta que am bos re gu lam a mes ma
ma té ria.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003.– Arthur
Vir gí lio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido será pu bli ca do e in clu í do em Ordem do
Dia opor tu na men te.

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, Se na dor Ro meu
Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2003

Alte ra a Lei nº 6.538, de 22 de ju nho
de 1978, que dis põe so bre os ser vi ços
pos ta is, para o fim de dar tra ta men to es -
pe ci al à dis tri bu i ção de ma te ri al di dá ti co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.538, de 22 de ju nho

de 1978, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 8º:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 8º A em pre sa ex plo ra do ra dos ser vi-

ços pos ta is, quan do da com po si ção dos
seus cus tos na ce le bra ção de con vê nio para 
dis tri bu i ção de ma te ri al di dá ti co, deve con si-
de rar o va lor so ci al da edu ca ção. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

O Bra sil vive hoje mo men tos de gran des mu-
dan ças. O novo go ver no se ins ta lou anun ci an do no-
vas pri o ri da des, vol ta das para o de sen vol vi men to so -
ci al e a me lho ria da qua li da de de vida do povo. E a
edu ca ção de qua li da de para to dos cons ti tui-se em
uma das prin ci pa is me tas para se con quis tar a ple na
in clu são ci da dã.

Entre tan to, a re a li da de eco nô mi ca bra si le i ra
apre sen ta-se como gran de en tra ve para a re a li za ção
de to das as ações ne ces sá ri as à con quis ta das me tas
es ta be le ci das. O go ver no já co me çou pre ci san do
con tin gen ci ar ver bas e do ta ções or ça men tá ri as de to -
das as áre as, in clu si ve a so ci al, para equi li brar as
con tas pu bli cas e man ter o País fun ci o nan do.

O Mi nis té rio da Edu ca ção tam bém so freu con -
tin gen ci a men to e terá que con tar, em 2003, com uma

do ta ção or ça men tá ria aper ta da para re a li zar seus
pro gra mas. Assim, por exem plo, para ad qui rir
110.634.314 li vros di dá ti cos e dis tri buí-los a
31.966.753 alu nos, o Mi nis té rio dis põe de
R$550.667.000,00, o que cor res pon de a me nos de
R$5,00 para a aqui si ção e dis tri bu i ção de cada li vro.
(Fon te: MEC, Infor ma ções Com ple men ta res ao Pro -
je to de Lei nº 60 – Lei Orça men tá ria Anu al).

Re cen te men te, a im pren sa di vul gou in for ma ção
cre di ta da ao Mi nis tro da Edu ca ção, Cris to vam Bu ar-
que, de que, até o ano pas sa do,o MEC pa ga va à
Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos (ECT) o
va lor de R$70.000,00 para a dis tri bu i ção dos li vros di -
dá ti cos, mas que, a par tir des te ano, a ECT pas sa ria a 
co brar R$300.000,00 para re a li zar o mes mo ser vi ço.

Tal fato co lo ca em evi dên cia uma ques tão im -
por tan te que deve ser con si de ra da. A ECT é uma con -
ces si o ná ria de ser vi ço pú bli co, e, em bo ra seja im por-
tan te pre ser var a sua so li dez eco nô mi co-fi nan ce i ra,
ela não pode ser in di fe ren te às de ma is ne ces si da des
da so ci e da de.

Assim, esta pro po si ção visa fa zer com que a
em pre sa pres ta do ra dos ser vi ços pos ta is, quan do da
ce le bra ção de con vê nio para dis tri bu i ção de li vros di -
dá ti cos, te nha que con si de rar, em sua pla ni lha de
cus tos, o enor me va lor da edu ca ção para a so ci e da de
bra si le i ra, e, des sa for ma, co brar pre ços que não in vi-
a bi li zem nem one rem de ma si a da men te as ações fun -
da men ta is para o de sen vol vi men to so ci al do País.

Des sa for ma, es pe ra mos con tar com o apo io
dos no bres co le gas para a apro va ção do Pro je to de
Lei ora apre sen ta do.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Val dir
Ra upp.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978

Dis põe so bre os Ser vi ços Pos ta is.

O Pre si den te da Re pú bli ca.
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:
....................................................................................

Art. 2º O ser vi ço pos tal e o ser vi ço de te le gra ma
são ex plo ra dos pela União, atra vés de em pre sa pú bli-
ca vin cu la da ao Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.

§ 1º Com pre en de-se no ob je to da em pre sa ex -
plo ra do ra dos ser vi ços:

a) pla ne jar, im plan tar e ex plo rar o ser vi ço pos tal
e o ser vi ço de te le gra ma;
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b) ex plo rar ati vi da des cor re la tas;

c) pro mo ver a for ma ção e o tre i na men to de pes -
so al sé rio ao de sem pe nho de suas atri bu i ções;

d) exer cer ou tras ati vi da des afins, au to ri za das
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.

§ 2º A em pre sa ex plo ra do ra dos ser vi ços, me di-
an te au to ri za ção do Po der Exe cu ti vo, pode cons ti tu ir
sub si diá ri as para a pres ta ção de ser vi ços com pre en-
di dos no seu ob je to.

§ 3º A em pre sa ex plo ra do ra dos ser vi ços, aten -
den do a con ve niên ci as téc ni cas e eco nô mi cas, e sem 
pre ju í zo de suas atri bu i ções e res pon sa bi li da des,
pode ce le brar con tra tos e con vê ni os

ob je ti van do as se gu rar a pres ta ção dos ser vi-
ços, me di an te au to ri za ção do Mi nis té rio das Co mu ni-
ca ções.

§ 4º Os re cur sos da em pre sa ex plo ra do ra dos
ser vi ços são cons ti tu í dos:

a) da re ce i ta pro ve ni en te da pres ta ção dos ser -
vi ços;

b) da ven da de bens com pre en di dos no seu ob -
je to;

c) dos ren di men tos de cor ren tes da par ti ci pa ção
so ci e tá ria em ou tras em pre sas;

d) do pro du to de ope ra ções de cré di tos;
e) de do ta ções or ça men tá ri as;
f) de va lo res pro ve ni en tes de ou tras fon tes.

§ 5º A em pre sa ex plo ra do ra dos ser vi ços tem
sede no Dis tri to Fe de ral.

§ 6º A em pre sa ex plo ra do ra dos ser vi ços pode
pro mo ver de sa pro pri a çõeS de bens ou di re i tos, me di-
an te ato de cla ma tó rio de sua uti li da de pú bli ca, pela
au to ri da de fe de ral.

§ 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a ex -
plo ra ção de ou tros ser vi ços com pre en di dos no ob -
je to da em pre sa ex plo ra do ra que vi e rem a ser cri a-
dos.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, jus ti ça
e Ci da da nia e de Edu ca ção, ca ben do à úl ti-
ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 167, DE 2003

Alte ra o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24
de fe ve re i ro de 1995, para con ce der isen-
ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li-
za dos (IPI) in ci den te so bre os au to mó ve is
ad qui ri dos por cor re to res de imó ve is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i-

ro de 1995, al te ra do pe las Leis nºs 9.317, de 5 de de -
zem bro de 1996, e 10.182, de 12 de fe ve re i ro de
2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
V – cor re to res de imó ve is, de vi da men-

te sin di ca li za dos ou fi li a dos à res pec ti va as -
so ci a ção de clas se, des de que des ti nem o
ve í cu lo ao exer cí cio de sua pro fis são.

……………………......……………(NR)”

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 pro pos ta de isen ção do IPI in ci den te
so bre au to mó ve is ad qui ri dos por cor re to res imo bi liá-
ri os ob je ti va cri ar me lho res con di ções para o de sem-
pe nho de sua ta re fa de in ter me di a ção, que con si de ra-
mos es sen ci al para o bom fun ci o na men to do mer ca-
do imo bi liá rio.

A re du ção do pre ço dos au to mó ve is, re sul tan te
da isen ção do IPI, pos si bi li ta rá aos cor re to res a com -
pra des sa fer ra men ta de tra ba lho, in dis pen sá vel ao
efi ci en te exer cí cio de uma pro fis são que exi ge con tí-
nu os e rá pi dos des lo ca men tos, uma vez que os imó -
ve is a eles con fi a dos, para fins de ven da, per mu ta, lo -
ca ção, ar ren da men to etc., es tão es pa lha dos por todo
o tra ça do ur ba no e ru ral.

A isen ção do IPI ora pro pos ta apre sen ta a van -
ta gem adi ci o nal de in cen ti var a pro du ção de car ros
mo vi dos a ál co ol. Assim, os se to res au to mo ti vo e su -
cro al co o le i ro ge ra rão mais em pre gos di re tos e in di re-
tos, co la bo ran do para a re to ma da de nos so cres ci-
men to eco nô mi co.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Ro-
meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre isen ção do Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui -
si ção de au to mó ve is paro uti li za ção no
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros, bem
como por pes so as por ta do ras de de fi ciên-
cia fí si ca e aos des ti na dos ao trans por te
es colar, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09767MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL254     



Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge i ros
de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên cia
bru ta (SAE), quan do ad qui ri dos por:

I – mo to ris tas pro fis si o na is que, na data da pu -
bli ca ção des ta lei exer çam com pro va da men te em ve í-
cu lo de sua pro pri e da de ati vi da de de con du tor au tô-
no mo de pas sa ge i ros, na con di ção de ti tu lar de au to-
ri za ção, per mis são ou con ces são do po der con ce-
den te e que des ti nem o au to mó vel à uti li za ção na ca -
te go ria de alu guel (táxi);

II – mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos ti tu la res
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são para ex plo-
ra ção do ser vi ço de trans por te in di vi du al de pas sa ge-
i ros (táxi), im pe di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati-
vi da de em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í cu lo ad -
qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

III – co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam per mis-
si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de trans por te pú bli co de
pas sa ge i ros, na ca te go ria de alu guel (táxi), des de que
tais ve í cu los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi da de;

IV – pes so as que, em ra zão de se rem por ta do-
ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos sam di ri gir au to mó-
ve is co muns.
....................................................................................

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra-
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri-
bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Res ta u ra a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe
so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de
au to mó ve is des ti na dos ao trans por te au -
tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de por -
ta do res de de fi ciên cia fí si ca, re duz o im -
pos to de im por ta ção para os pro du tos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2003

Alte ra o art. 13 da Lei nº 7.827, de 27 
de se tem bro de 1989, que re gu la men ta o
art. 159, in ci so I, alí nea c da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para pre ver a ins ti tu i ção dos
Con se lhos De li be ra ti vos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te e do Nor des te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 13 da Lei nº 7.827, de 27

de se tem bro de 1989 pas sa a vi ger com a se guin te
re da ção:

“Art. 13. .................................................
..............................................................
I – Con se lhos De li be ra ti vos dos Fun-

dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, Nor des te, e Cen tro-Oes te;

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Os Con se lhos De li be-

ra ti vos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi-
nan ci a men to do Nor te e Nor des te, ór gãos
co le gi a dos in te gran tes da es tru tu ra bá si ca
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, se rão
cri a dos pelo Po der Exe cu ti vo, com com po si-
ção de mo crá ti ca e fun ci o na men to par ti ci pa-
ti vo. (NR)”

Art. 2º O art. 14 da Lei nº 7.827, de 27 de se-
tem bro de 1989, pas sa a vi ger com a se guin te re da-
ção:

“Art. 14. Cabe aos Con se lhos De li be ra-
ti vos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan-
ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes-
te:

.....................................................(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, em
seu art. 13, es ta be le ce que a ad mi nis tra ção dos Fun -
dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te será exer ci da pe los se guin tes
ór gãos: Con se lhos De li be ra ti vos da Su dam, e da Su -
de ne e pelo Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti-
tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te; Mi nis té-
rio da Inte gra ção Na ci o nal; e ins ti tu i ção de ca rá ter re -
gi o nal e Ban co do Bra sil S.A.
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O art. 14 da mes ma lei de fi ne as se guin tes com -
pe tên ci as do Con se lho De li be ra ti vo da Su dam e Su -
de ne e do Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci-
o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te: apro var
anu al men te os pro gra mas de fi nan ci a men to de cada
Fun do, com os res pec ti vos te tos de fi nan ci a men to por 
mu tuá rio; in di car pro vi dên ci as para com pa ti bi li za ção
das res pec ti vas apli ca ções com as de ma is ins ti tu i-
ções de de sen vol vi men to re gi o nal; ava li ar os re sul ta-
dos ob ti dos e de ter mi nar as me di das de ajus tes ne -
ces sá ri as ao cum pri men to das di re tri zes apro va das.

Acon te ce que as Me di das Pro vi só ri as nºs
2.156-5 e 2.157-5, am bas de 24 de agos to de 2001,
cri a ram as Agên ci as de De sen vol vi men to do Nor des-
te e do Nor te  –  ADENE e ADA, res pec ti va men te, e
ex tin gui ram a Su de ne e a Su dam. Essas Me di das
Pro vi só ri as tam bém subs ti tu í ram os Con se lhos De li-
be ra ti vos da Su de ne e da Su dam pe los Con se lhos
De li be ra ti vos para o De sen vol vi men to do Nor des te e
da Ama zô nia, ór gãos in te gran tes da es tru tu ra do Mi -
nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Entre as com pe tên ci-
as dos no vos Con se lhos De li be ra ti vos, de fi ni das no
art. 8º dos re fe ri dos ins tru men tos le ga is, não fo ram in -
clu í das as ta re fas re la ti vas aos Fun dos Cons ti tu ci o-
na is, o que oca si o nou um vá cuo de po der.

O Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal aca bou
por as su mir as atri bu i ções con fe ri das aos Con se-
lhos De li be ra ti vos da Su de ne e Su dam. O re sul ta-
do dis so é que a ad mi nis tra ção, pla ne ja men to e
acom pa nha men to das ações dos fun dos cons ti tu ci-
o na is do Nor te e do Nor des te não são efe tu a dos de 
for ma par ti ci pa ti va e de mo crá ti ca, o que tem pre ju-
di ca do o de sem pe nho des ses fun dos. É ne ces sá rio
que es ses fun dos con tem com Con se lho De li be ra ti-
vo de di ca do a es ses fun dos, a exem plo do Con se-
lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan-
ci a men to do Cen tro-Oes te, re gu la men ta do pelo
De cre to nº 4.603, de 21 de fe ve re i ro de 2003. Esse 
con se lho é pre si di do pelo Mi nis tro da Inte gra ção
Na ci o nal e com pos to por re pre sen tan tes: do Mi nis-
té rio do Pla ne ja men to e Orça men to; do Mi nis té rio
da Fa zen da, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, do Mi nis-
té rio do De sen vol vi men to, do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, do Mi nis té rio do Tu ris mo; do Go ver no de 
cada uma das Uni da des Fe de ra ti vas si tu a das na
área de atu a ção do FCO; do Ban co do Bra sil; das
Fe de ra ções da Indús tria ou da Agri cul tu ra, com
sede nas Uni da des Fe de ra ti vas que in te gram a Re -
gião Cen tro-Oes te; das Fe de ra ções de Tra ba lha do-
res na Indús tria ou na Agri cul tu ra, com sede nas
Uni da des Fe de ra ti vas que in te gram a Re gião Cen-
tro-Oes te.

No sen ti do de pre en cher o vá cuo de po der de -
cor ren te da ex tin ção dos Con se lhos De li be ra ti vos da
Su dam e Su de ne e de mo cra ti zar as ta re fas de pla ne-
ja men to, ad mi nis tra ção e fis ca li za ção dos fun dos
cons ti tu ci o na is, sub me te mos aos No bres Pa res o
pre sen te pro je to de lei que visa ins ti tu ir os Con se lhos
De li be ra ti vos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci-
a men to do Nor te e Nor des te. Su ge ri mos que es ses
con se lhos fa çam par te da es tru tu ra do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, e que na sua re gu la men ta ção
pelo Po der Exe cu ti vo seja pre vis ta com po si ção de-
mo crá ti ca (in clu si ve com re pre sen tan tes da re gião) e
fun ci o na men to par ti ci pa ti vo.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Siba
Ma cha do.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Re gu la men ta o art. 159, in ci so I, alí -
nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Nor te - FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor des te - FNE e o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te - FCO, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

V – Da Admi nis tra ção

Art. 13. A Admi nis tra ção de cada um dos Fun -
dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor -
des te e Cen tro Oes te será dis tin ta e au tô no ma e, ob -
ser va das as atri bu i ções pre vis tas nes ta Lei, será,
exer ci da res pec ti va men te pe los se guin tes ór gãos:

I – Con se lho De li be ra ti vo das Su pe rin ten dên ci-
as de De sen vol vi men to das Re giões Nor te, Nor des te
e Cen tro Oes te; e

II – ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral de ca rá ter re gi-
o nal.

Art. 14. A ad mi nis tra ção dos Fun dos Cons ti tu ci-
o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen-
tro-Oes te será dis tin ta e au tô no ma e, ob ser va das as
atri bu i ções pre vis tas em lei, exer ci da pe los se guin tes
ór gãos: (Re da ção dada pela Lei nº 10.177, de
12-1-2001)

I – Con se lho De li be ra ti vo das Su pe rin ten dên ci-
as de De sen vol vi men to da Ama zô nia e do Nor des te e
pelo Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te; (Re da ção dada
pela Lei nº 10.177, de 12-1-2001)

II – Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal; e (Re da-
ção dada pela Lei nº 10.177, de 12-1-2001)
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III – ins ti tu i ção fi nan ce i ra de ca rá ter re gi o nal e
Ban co do Bra sil S.A. (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.177, de 12-1-2001)
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169  DE 2003

Alte ra o art. 4º da Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1989, que re gu la men ta o
art. 159, in ci so I, alí nea c da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para que os Fun dos Cons ti tu ci o-
na is pri o ri zem pro je tos que con tem plem
a con tra ta ção de as sis tên cia téc ni ca e
pes qui sa com uni ver si da des pú bli cas ou
ins ti tu i ções pú bli cas de pes qui sa.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te § 4º ao art. 4º

da Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989:

“Art. 4º ... ...............................................
..............................................................
§ 4º Na apro va ção dos pro je tos dos

be ne fi ciá ri os re fe ri dos no ca put des te ar ti-
go, será con ce di da pri o ri da de àque les que
con tem plem a con tra ta ção de as sis tên cia
téc ni ca e pes qui sa com uni ver si da des pú bli-
cas ou ins ti tu i ções pú bli cas de pes qui sa.
(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to
do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te (FNO, FNE e
FCO) fo ram cri a dos a par tir da Cons ti tu i ção Fe de ral
de 1988, com o ob je ti vo de con tri bu ir para o de sen vol-
vi men to eco nô mi co e so ci al des sas re giões. Entre as
di re tri zes es ta be le ci das no art. 3º da Lei nº 7.827, de
1989, para a for mu la ção dos pro gra mas de fi nan ci a-
men to des ses fun dos des ta cam-se: con ces são de fi -
nan ci a men tos ex clu si va men te aos se to res pro du ti vos
das re giões be ne fi ci a das; ação in te gra da com ins ti tu i-
ções fe de ra is se di a das nas re giões; con ju ga ção do
cré di to com as sis tên cia téc ni ca, no caso de se to res
tec no lo gi ca men te ca ren tes; e apo io à cri a ção de no -
vos cen tros, ati vi da des e pó los di nâ mi cos, no ta da-
men te em áre as in te ri o ra nas, que es ti mu lem a re du-
ção das dis pa ri da des in tra-re gi o na is de ren da.

As em pre sas bra si le i ras têm di fi cul da des de es -
ta be le cer par ce ri as com uni ver si da des e cen tros de
pes qui sa pú bli cos para o de sen vol vi men to e apri mo-
ra men to de seus pro du tos e pro ces sos. Um dos pro -
ble mas prin ci pa is é o de ob ten ção de fi nan ci a men to
des sas ati vi da des, que, em ge ral, en vol vem ris cos e
re cur sos sig ni fi ca ti vos. Essa re a li da de é ain da mais
gra ve nas re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te,
onde são es cas sos re cur sos hu ma nos e ma te ri a is
em pre ga dos no de sen vol vi men to tec no ló gi co.

Con si de ran do a ne ces si da de de vi a bi li zar uma
ma i or in te ra ção uni ver si da de-em pre sa para ace le rar
o pro ces so de de sen vol vi men to tec no ló gi co das em -
pre sas das re giões me nos de sen vol vi das, ve nho pro -
por aos No bres Pa res o pre sen te pro je to o qual pre vê
al te ra ção na Lei nº 7.827, de 1989, que re gu la men ta
os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te – FNO, FNE e FCO, de
for ma a con fe rir a de vi da pri o ri da de aos pro je tos que
con tem plem a con tra ta ção de pes qui sa e as sis tên cia
téc ni ca jun to a uni ver si da des pú bli cas e cen tros pú bli-
cos de pes qui sa. Com isso, cre mos será pos sí vel vi a-
bi li zar, na prá ti ca, as di re tri zes fi xa das na lei, em es -
pe ci al a da con ju ga ção do cré di to com as sis tên cia
téc ni ca nos se to res ca ren tes de tec no lo gia.

Sala das Ses sões,  7 de maio de 2003. – Sibá
Ma cha do.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Re gu la men ta o art. 159, in ci so I, alí -
nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Nor te – FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE e o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te – FCO, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º São be ne fi ciá ri os dos re cur sos dos Fun -

dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te os pro du to res e em pre sas, pes -
so as fí si cas e ju rí di cas, além das co o pe ra ti vas de pro -
du ção que de sen vol vam ati vi da des pro du ti vas nos
se to res agro pe cuá rio, mi ne ral, in dus tri al e agro in dus-
tri al das re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

§ 1º No caso de áre as pi o ne i ras e de ex pan são
da Fron te i ra Agrí co la das re giões Nor te e Cen-
tro-Oes te, po de rão ser fi nan ci a dos pro je tos de in fra
es tru tu ra eco nô mi ca até o li mi te de 25% (vin te e cin co
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por cen to) dos re cur sos pre vis tos para os res pec ti vos
Fun dos.
....................................................................................

§ 1º Os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a-
men to po de rão fi nan ci ar em pre en di men tos não-go-
ver na men ta is de in fra-es tru tu ra eco nô mi ca até o li mi-
te de dez por cen to dos re cur sos pre vis tos, em cada
ano, para os res pec ti vos Fun dos. (Re da ção dada nela 
Lei nº 10.177, de 12-1-2001)

§ 2º No caso de pro du to res e em pre sas be ne fi-
ciá ri as de fun dos de in cen ti vos re gi o na is ou se to ri a is,
a con ces são de fi nan ci a men tos de que esta Lei fica
con di ci o na da à re gu la ri da de da si tu a ção para com a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os - CVM e os ci ta dos
Fun dos de in cen ti vos.

§ 3º Os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a-
men to po de rão fi nan ci ar em pre en di men tos co mer ci a-
is e de ser vi ços até o li mi te de dez por cen to dos re -
cur sos pre vis tos, em cada ano, para os res pec ti vos
Fun dos. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.177, de
12-1-2001)

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2003

Dis põe so bre emis são de de cla ra-
ção de qui ta ção anu al das fa tu ras pe las
pes so as ju rí di cas pres ta do ras de ser vi-
ços pú bli cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As pes so as ju rí di cas pres ta do ras de ser -

vi ços pú bli cos, in clu si ve as pres ta do ras de ser vi ços
edu ca ci o na is, fi cam obri ga das a emi tir de cla ra ção de
qui ta ção anu al das fa tu ras e en ca mi nhá-las ao usuá -
rio.

Art. 2º A de cla ra ção de qui ta ção anu al das fa tu-
ras com pre en de os me ses de ja ne i ro a de zem bro de
cada ano, ten do como re fe rên cia a data do ven ci men-
to da res pec ti va fa tu ra.

§ 1º So men te te rão di re i to à de cla ra ção de qui -
ta ção anu al das fa tu ras os usuá ri os que qui ta rem to -
das as fa tu ras re la ti vas ao ano em re fe rên cia.

§ 2º Caso o usuá rio não te nha uti li za do os ser vi-
ços du ran te to dos os me ses do ano an te ri or, terá ele o 
di re i to à de cla ra ção de qui ta ção dos me ses em que
hou ve fa tu ra men to.

Art. 3º Te rão di re i to à de cla ra ção de qui ta ção
anu al so men te os usuá ri os que qui ta rem ou vi e rem a
qui tar as fa tu ras de to dos os me ses com pre en di dos
en tre ja ne i ro e de zem bro de cada ano.

Art. 4º A de cla ra ção de qui ta ção anu al de ve rá
ser en ca mi nha da ao usuá rio por oca sião do en ca mi-
nha men to da fa tu ra a ven cer no mês de ja ne i ro do
ano se guin te ou no mês sub se qüen te à com ple ta qui -
ta ção das fa tu ras do ano an te ri or ou an te ri o res, po-
den do ser emi ti da em es pa ço da pró pria fa tu ra.

Art. 5º Da de cla ra ção de qui ta ção anu al de ve rá
cons tar que ela subs ti tui, para to dos os fins de di re i-
to, as qui ta ções dos fa tu ra men tos men sa is do ano a
que se re fe re e as dos anos an te ri o res e que as qui -
ta ções an te ri o res po de rão ser inu ti li za das, uma vez
que não mais se exi gi rá a sua apre sen ta ção para
qual quer fim.

Art. 6º O des cum pri men to des ta lei su je i ta rá os
in fra to res às san ções pre vis tas na Lei nº 8.987, de 13
de fe ve re i ro de 1995, sem pre ju í zo da le gis la ção de
de fe sa do con su mi dor.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Com o ob je ti vo de fa ci li tar a vida dos con su mi-
do res de ser vi ços de em pre sas pú bli cas ou pri va das,
pres ta do ras de ser vi ços pú bli cos, sub me to à apre ci a-
ção des ta Casa o pre sen te pro je to de lei, que tem por
fi na li da de obri gar que tais pes so as ju rí di cas emi tam,
anu al men te, de cla ra ção de qui ta ção de fa tu ras a
seus cli en tes.

Tra ta-se de de so bri gar, após um pe río do con si-
de ra do ra zoá vel, o ci da dão de guar dar um exa ge ra do
nú me ro de pa péis com pro ba tó ri os du ran te cin co
anos, em obe diên cia ao art. 206, § 5º, I do Có di go Ci -
vil. Tome-se como exem plo as obri ga ções in ci den tes
so bre um con su mi dor dos ser vi ços de água e es go to,
ener gia elé tri ca, gás, te le fo ne e edu ca ci o na is, por
mais sim ples que seja a re si dên cia: ele es ta rá obri ga-
do a guar dar, por ano, ses sen ta com pro van tes de pa -
ga men to, o que to ta li za rá, em cin co anos, tre zen tos
des ses pa pe lu chos. Sa li en te-se ain da que, com a
emis são des sa de cla ra ção, o ci da dão-con su mi dor di -
fi cil men te se ria sub me ti do ao cons tran gi men to de
não con se guir dar pro va de qui ta ção de dé bi to que lhe 
seja co bra do in de vi da men te.

Com a apro va ção des ta pro po si tu ra, o con su mi-
dor fi ca rá obri ga do a guar dar, so men te, os com pro-
van tes de pa ga men to do ano em cur so, ten do em vis-
ta que os do ano an te ri or cons ta rão da de cla ra ção
que os subs ti tui, ini ci a ti va que, do pon to de vis ta da
pes soa ju rí di ca, é fa ci li ta da pela fan tás ti ca evo lu ção
tec no ló gi ca atu al men te vi ven ci a da pelo pro ces so de
in for ma ti za ção, con quis ta do co nhe ci men to que pre -
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ci sa ser usa da, cada vez mais, a ser vi ço do povo. De
ou tra par te, ca be ria às pes so as ju rí di cas, que já con -
tam com os equi pa men tos, ape nas adap tar um pro -
gra ma, cujo cus to se ria ver da de i ra men te in sig ni fi can-
te ou nulo.

O des cum pri men to da obri ga ção su je i ta rá as
em pre sas in fra to ras às san ções pre vis tas na Lei nº
8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe so bre o
re gi me de con ces são e per mis são da pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da Cons ti tu i ção
Fe de ral e dá ou tras pro vi dên cia.

Assim, pela re le vân cia do tema, que jul go re pre-
sen tar con si de rá vel aper fe i ço a men to na pres ta ção de 
ser vi ços pú bli cos, in dis pen sá ve is à nos sa co e são so -
ci al, con vo co o apo io dos meus ilus tres Pa res para a
apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003.  – Alme i-
da Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre o re gi me de con ces-
são e per mis são da pres ta ção de ser vi-
ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Pre si den te da Re pu bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Insti tui o Có di go Ci vil.

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

SEÇÃO IV
Dos Pra zos da Pres cri ção

Art. 206. Pres cre ve;
§ 5º Em cin co anos:
I – a pre ten são de co bran ça de dí vi das lí qui das

cons tan tes de ins tru men to pú bli co ou par ti cu lar;
………………………………………………… ...............

(À Co mis são, Jus ti ça e Ci da da nia - de -
ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 171, DE 2003

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Uni ver si da de Fe de ral do Oes te Ca ta ri-
nen se (UFOESTE)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar

a Uni ver si da de Fe de ral do Oes te Ca ta ri nen se
(UFOESTE).

Art. 2º A Ufo es te terá por ob je ti vo mi nis trar en si no
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.

Art. 3º A es tru tu ra or ga ni za ci o nal e a for ma de
fun ci o na men to da Ufo es te, ob ser va do o prin cí pio da
in dis so ci a bi li da de en tre en si no, pes qui sa e ex ten são,
se rão de fi ni dos nos ter mos des ta lei, de seu Esta tu to
e das nor mas le ga is per ti nen tes.

Art. 4º A ad mi nis tra ção su pe ri or da Ufo es te será
exer ci da, no âm bi to das res pec ti vas com pe tên ci as, a
se rem de fi ni das no Esta tu to e no Re gi men to-Ge ral,
pelo Re i tor e pelo Con se lho Uni ver si tá rio.

Art. 5º A ins ta la ção do es ta be le ci men to de que
tra ta esta lei su bor di na-se à pré via con sig na ção, no
Orça men to da União, das do ta ções ne ces sá ri as, as -
sim como à cri a ção dos car gos, fun ções e em pre gos
in dis pen sá ve is ao seu fun ci o na men to.

Art. 6º A re gu la men ta ção des ta lei tra ta rá dos
re cur sos re que ri dos para im plan ta ção da Uni ver si da-
de Fe de ral do Oes te de San ta Ca ta ri na.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O oes te ca ta ri nen se si tua-se en tre a Argen ti na e 
o Rio do Pe i xe. Seus prin ci pa is mu ni cí pi os são Cha -
pe có, Xan xe rê, Con cór dia e São Mi guel do Oes te.

A re gião é con si de ra da o “ce le i ro” de San ta Ca -
ta ri na por sua pro du ção de grãos, aves e su í nos. Pos -
sui, ain da, gran des em pre sas no se tor de ali men tos
in dus tri a li za dos, tais como a “Cha pe có”, “Sa dia”, “Au -
ro ra”, den tre ou tras.

No se tor de tu ris mo, o ca len dá rio é di ver si fi ca do
e in clui fe i ras, ex po si ções, fes tas tra di ci o na is e even -
tos cul tu ra is. São inú me ros os atra ti vos na tu ra is,
como rios, cas ca tas, co li nas, be las pro pri e da des ru -
ra is, onde se des ta ca a Flo res ta Na ci o nal de Cha pe-
có, com mais de três mi lhões de me tros qua dra dos de 
mata na ti va, es pe ci al men te a ara u cá ria, ri a chos, ca -
cho e i ras e fa u na va ri a da. Dis põe, tam bém, de ade-
qua da rede de ho te la ria e de res ta u ran tes, à dis po si-
ção dos tu ris tas que vi si tam a re gião.
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Embo ra, no oes te ca ta ri nen se, a ofer ta de edu -
ca ção bá si ca seja com pa tí vel com as ne ces si da des
da po pu la ção, o mes mo não se pode afir mar com re -
la ção ao en si no su pe ri or.

Com efe i to, en con tra-se, na re gião, ape nas uma 
ins ti tu i ção pri va da de en si no su pe ri or – a Uni ver si da-
de do Oes te de San ta Ca ta ri na – UNOESC, si tu a da
em Cha pe có.

A ine xis tên cia de cur sos de edu ca ção su pe ri or
gra tu i tos e de boa qua li da de vem frus tran do os jo vens
que de se jam dar con ti nu i da de aos es tu dos, mas não
dis põem de re cur sos para pa gar as men sa li da des
dos cur sos su pe ri o res nem po dem se au sen tar de
casa, por que tra ba lham jun ta men te com os pais nas
em pre sas fa mi li a res tí pi cas da re gião.

Por essa ra zão, pro po mos a cri a ção da Uni ver si-
da de Fe de ral do Oes te Ca ta ri nen se – UFOESTE, que 
pro por ci o na rá a ca pa ci ta ção ci en tí fi ca, tec no ló gi ca e
pro fis si o nal re que ri da e fa ci li ta rá a per ma nên cia dos
jo vens já in se ri dos no mer ca do de tra ba lho.

As con di ções so ci o e co nô mi cas e cul tu ra is lo ca-
is pos si bi li tam a ins ta la ção da Ufo es te. O fran co pro -
ces so de ex pan são ali re gis tra do, por sua vez, re quer
ma i o res opor tu ni da des de qua li fi ca ção su pe ri or, que
pro por ci o nem a ge ra ção de co nhe ci men to e a ino va-
ção tec no ló gi ca com pa tí ve is com as ne ces si da des e
po ten ci a li da des do oes te ca ta ri nen se.

Assim, di an te do mé ri to da me di da pro pos ta,
con cla ma mos os co le gas Con gres sis tas a apo i a rem
o pro je to de lei que ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Le o nel
Pa van.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Edu ca ção, ca ben do à
úl ti ma a de ci são ter mi na ti va)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos que aca bam de ser 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, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2003

Re vo ga a Re so lu ção nº 20, de 1993,
do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Fica re vo ga da a Re so lu ção nº 20, de

1993, do Se na do Fe de ral que “Insti tui o Có di go de Éti -
ca e De co ro Par la men tar”.

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

O Ple ná rio do Se na do Fe de ral, ao ne gar pro vi-
men to a re cur so in ter pos to con tra de ci são ado ta da
pela Pre si dên cia, nos au tos da De nún cia nº 1, de
2003, de fi niu a na tu re za me ra men te in di ca ti va das
de ci sões ado ta das pelo Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar nes se tipo de pro ce di men to.

Com efe i to, a ins ta u ra ção de pro ces so que vise
ou pos sa le var a per da de man da to par la men tar,
quan do mo ti va do por de nún cia, nos ter mos do art. 17
da Re so lu ção nº 20, de 1993, é ato hí bri do, em que se 
vi su a li zam as pec tos de na tu re za po lí ti ca, ad mi nis tra-
ti va e, até mes mo in qui si to ri al. Inde pen den te men te
do ân gu lo pre va le cen te, me re ce ano ta ção tra tar-se
de es pé cie per ten cen te àque la ca te go ria de atos
com ple xos, em que é es sen ci al o con cur so vo li ti vo de
ór gãos di fe ren tes para a for ma ção de um ato úni co.

A re fe ri da de ci são do Ple ná rio, ado ta da na ses -
são de li be ra ti va or di ná ria de 6 de maio pró xi mo pas -
sa do, de i xou cla ro que o sta tus cons ti tu ci o nal da
Mesa Di re to ra a co lo ca como ins tân cia der ra de i ra so -
bre esse tipo de ma té ria, não se vin cu lan do à ma ni-
fes ta ção an te ce den te do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar. Assim, a ins ta u ra ção de pro ces so que
vise ou pos sa im por tar a per da de man da to de se na-
dor é, em ver da de, ato com pos to, em que os ór gãos
con sul ta dos, para o fim de in te gra ção da von ta de fi nal
da au to ri da de, se po si ci o nam hi e rar qui ca men te em
ní ve is dis tin tos, ca ben do à Co mis são Di re to ra a po si-
ção de ma i or re le vo. Sem aqui es cên cia da Mesa, ine -
xis ti rá o ato em re fe rên cia, ain da que em tal sen ti do
se ma ni fes te o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la-
men tar. Se in con clu sa a for ma ção de von ta de, por ob -
je ção apos ta pela Mesa Di re to ra, a ri gor, nada pode
acon te cer. Assim, a de vi da pro vo ca ção cons ti tu ci o nal
é, de fato, na hi pó te se ver ten te, atri bu i ção in con tes ta-
vel men te dis cri ci o ná ria da Mesa Di re to ra.

Des sa ma ne i ra, mes mo que, di fe ren te men te
das de ma is co mis sões, seja o Con se lho de Éti ca
cons ti tu í do por mem bros ele i tos pelo pró prio Ple ná-
rio, para atu ar no sen ti do “da pre ser va ção da dig ni da-
de do man da to par la men tar no Se na do Fe de ral”,
suas de li be ra ções são ab so lu ta men te inó cu as. O ju í-
zo de va lor so bre con du tas in com pa tí ve is com o de -
co ro par la men tar cabe à Mesa Di re to ra e isso não
cabe mais dis cu tir. Man ter o Con se lho de Éti ca e De -
co ro Par la men tar, nes sas cir cuns tân ci as, é per se ve-
rar no exer cí cio da hi po cri sia e do cre ti nis mo par la-
men tar.
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Po der-se-ia ar gu men tar que a me di da ora pre -
co ni za da se re ve la exa ge ra da, na me di da em que, re -
vo gan do-se toda a re so lu ção em epí gra fe, ha ve ria
uma per da de re fe rên cia nor ma ti va de con du tas éti-
cas na atu a ção par la men tar. Jür gen Ha ber mas as si-
na la que “a eti ci da de de for mas de vida co le ti vas
mede-se, de um lado, por uto pi as de uma con vi vên cia
não-ali e na da e so li dá ria no ho ri zon te de tra di ções as -
si mi la das cons ci en te men te e con ti nu a das cri ti ca men-
te, e de ou tro lado, por mo de los de uma so ci e da de
jus ta, cu jas ins ti tu i ções se con fi gu ram de modo a re -
gu lar ex pec ta ti vas de com por ta men to e con fli tos no
in te res se si mé tri co de to dos os ato res; uma va ri an te
dis so são as idéi as do au men to e dis tri bu i ção jus ta da 
ri que za so ci al, cul ti va das no Esta do do bem es tar”
(Di re i to e De mo cra cia – en tre fac ti ci da de e va li da de,
vol. I. Rio de Ja ne i ro: Tem po Bra si le i ro, 1997, p. 132).

Infe liz men te, a la men tá vel de ci são da ses são
ple ná ria de 6 de maio pró xi mo pas sa do, ora ci ta da,
não nos per mi te ali men tar ilu sões quan to à pos si bi li-
da de de, por hora, com bi nar esta ins ti tu i ção com im -
pul sos utó pi cos de li ber da de, igual da de e fra ter ni da-
de. O pa drão éti co que se pre ten de exi gir de qual quer
se na dor, no pre sen te grau de prá xis par la men tar, no
Se na do Fe de ral, não se des ven ci lha de in jun ções
me ra men te po lí ti cas. Por es sas ra zões, ti pi fi car nor -
ma ti va men te con du tas di tas éti cas não in duz a com -
por ta men tos efe ti va men te éti cos.

Por isso, mais que lan çar uma pá de cal so bre
um de fun to in se pul to, a pre sen te pro po si ção as su me,
sem ter gi ver sa ções, o do mí nio da po lí ti ca so bre
aque las con si de ra ções éti cas, no di zer de Ha ber mas,
ori en ta das pelo te los de mi nha e/ou nos sa vida boa
ou não-fra cas sa da”.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003.  – Tião
Vi a na – Ro ber to Sa tur ni no – Aloy sio Mer ca dan te – 
Jef fer son Pe res.

(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 (José Sar ney) – Con ce-
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Tião Vi a na,
como Lí der.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, apro ve i to a opor tu ni da de para fa-
zer a le i tu ra da pro po si ção que apre sen to ao Se na-
do Fe de ral:

Art. 1º Fica re vo ga da a Re so lu ção nº
20, de 1993, do Se na do Fe de ral que “ins ti tui
o Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar”.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Se na do Fe de ral, ao ne gar pro vi-
men to a re cur so in ter pos to con tra de ci são ado ta da
pela Pre si dên cia, nos au tos da De nún cia nº 1, de
2003, de fi niu a na tu re za me ra men te in di ca ti va das
de ci sões ado ta das pelo Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar nes se tipo de pro ce di men to.

Com efe i to, a ins ta u ra ção de pro ces so que
vise ou pos sa le var à per da de man da to par la men-
tar, quan do mo ti va do por de nún cia, nos ter mos do
art. 17 da Re so lu ção nº 20, de 1993, é ato hí bri do,
em que se vi su a li zam as pec tos de na tu re za po lí ti-
ca, ad mi nis tra ti va e até mes mo in qui si to ri al. Inde-
pen den te men te do ân gu lo pre va le cen te, me re ce
ano ta ção tra tar-se de es pé cie per ten cen te àque la
ca te go ria de atos com ple xos, em que é es sen ci al o
con cur so vo li ti vo de ór gãos di fe ren tes para a for ma-
ção de um ato úni co.

A re fe ri da de ci são do Ple ná rio, ado ta da na ses -
são de li be ra ti va or di ná ria de 6 de maio pró xi mo pas -
sa do, de i xou cla ro que o sta tus cons ti tu ci o nal da
Mesa Di re to ra a co lo ca como ins tân cia der ra de i ra so -
bre esse tipo de ma té ria, não se vin cu lan do à ma ni-
fes ta ção an te ce den te do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar. Assim, a ins ta u ra ção de pro ces so que
vise ou pos sa im por tar a per da de man da to de Se na-
dor é, em ver da de, ato com pos to, em que os ór gãos
con sul ta dos, para o fim de in te gra ção da von ta de fi nal
da au to ri da de, se po si ci o nam hi e rar qui ca men te em
ní ve is dis tin tos, ca ben do à Co mis são Di re to ra a po si-
ção de ma i or re le vo. Sem aqui es cên cia da Mesa, ine -
xis ti rá o ato em re fe rên cia, ain da que, em tal sen ti do,
se ma ni fes te o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la-
men tar. Se in con clu sa a for ma ção de von ta de, por ob -
je ção apos ta pela Mesa Di re to ra, a ri gor, nada há de
ocor rer. Assim, a de vi da pro vo ca ção cons ti tu ci o nal é,
de fato, na hi pó te se ver ten te, atri bu i ção in con tes ta vel-
men te dis cri ci o ná ria da Mesa Di re to ra.

Des sa ma ne i ra, mes mo que, di fe ren te men te
das de ma is co mis sões, seja o Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar cons ti tu í do por mem bros ele i tos
pelo pró prio Ple ná rio para atu ar no sen ti do “da pre -
ser va ção da dig ni da de do man da to par la men tar no
Se na do Fe de ral”, suas de li be ra ções são ab so lu ta-
men te inó cu as. O ju í zo de va lor so bre con du tas in-
com pa tí ve is com o de co ro par la men tar cabe à Mesa
Di re to ra, e isso não cabe mais dis cu tir. Man ter o Con -
se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, nes sas cir cuns-
tân ci as, não é o cor re to.

Po der-se-ia ar gu men tar que a me di da ora pre -
co ni za da se re ve la exa ge ra da, vis to que, re vo gan-
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do-se toda a re so lu ção em epí gra fe, ha ve ria uma per -
da de re fe rên cia nor ma ti va de con du tas éti cas na atu -
a ção par la men tar. Jür gen Ha ber mas as si na la que “a
eti ci da de de for mas de vida co le ti va mede-se, de um
lado, por uto pi as de uma con vi vên cia não-ali e na da e
so li dá ria no ho ri zon te de tra di ções as si mi la das cons -
ci en te men te e con ti nu a das cri ti ca men te e, de ou tro
lado, por mo de los de uma so ci e da de jus ta, cu jas ins ti-
tu i ções se con fi gu ram de modo a re gu lar ex pec ta ti vas
de com por ta men to e con fli tos de in te res se si mé tri co
de to dos os ato res; uma va ri an te dis so são as idéi as
de au men to e dis tri bu i ção jus ta da ri que za so ci al, cul -
ti va das no Esta do do bem es tar”.

Sr. Pre si den te, con si de ran do com ab so lu to res -
pe i to a de ci são re gi men tal to ma da pela Mesa do
Se na do Fe de ral, ja ma is ques ti o nan do a au to ri da de
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e do Ple-
ná rio do Se na do Fe de ral, é o en ten di men to que te-
nho a res pe i to da fun ção do Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar. Em res pe i to à mi nha cons ciên-
cia e à mi nha in ter pre ta ção da ma té ria, apre sen to,
jun to com ou tros Se na do res, tal pro je to de re so lu-
ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, o 
Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro -
meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O pro je to
lido 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 (Ro meu Tuma) – Pas-
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 1999

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra os
ar ti gos 52, 225 e 231 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral (re gras para de mar ca ção de ter ras in dí-
ge nas), ten do

Pa re cer sob nº 317, 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 Amir Lan do, fa vo rá vel,
com as Emen das 1 a 4-CCJ, que apre sen ta.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 26 de mar ço úl ti mo, quan to
teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

Pas sa-se à vo ta ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 326, DE 2003

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a-
men to da vo ta ção da Pro pos ta da Emen da à Cons ti-
tu i ção nº 38, de 1999, a fim de ser fe i ta na ses são de
11 de ju nho de 2003 (26 dias úte is).

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Mo za-
ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co PT – AC. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, an -
tes de V. Exª en ca mi nhar a vo ta ção, lem bro que ti ve-
mos uma con ver sa com o Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti no sen ti do de pror ro gar mos a apre ci a ção da
ma té ria por 30 dias para, nes se in ter va lo de tem po,
ou vir mos ou tras per so na li da des en vol vi das com esse 
as sun to tão im por tan te e para que a ma té ria pos sa
ser apre ci a da por esta Casa na for ma de uma au diên-
cia pú bli ca em re u nião con jun ta da CCJ e da Co mis-
são de Assun tos So ci a is.

Devo lem brar a V. Exª tam bém que re ti ra mos um 
re que ri men to, as si na do por mim e pelo Se na dor João 
Ca pi be ri be, que so li ci ta va o en ca mi nha men to des sa
ma té ria à CCJ.

Des sa for ma, pa ra be ni zo o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti pelo en ten di men to, de se jan do que, nes tes
30 dias, pos sa mos che gar a um con sen so.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo-
ta ção o Re que ri men to nº 326, de 2003.

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

Apro va do.

A vo ta ção da ma té ria fica adi a da para o dia 11
de ju nho do cor ren te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 263, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 10, de 2000)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 263, de 1999, de au to ria
do Se na dor Álva ro Dias, que al te ra dis po si ti-
vos da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de
1997, que dis põe so bre pro ce di men tos re la-
ti vos ao Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za-
ção, ten do

Pa re ce res sob nºs 535 e 536, de 2000, 
e 72, de 2002, das Co mis sões

 – de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Lú cio Alcân ta-
ra, fa vo rá vel; e

 – de Assun tos Eco nô mi cos, 1º pro-
nun ci a men to: (so bre o Pro je to), Re la tor: Se -
na dor Edi son Lo bão, pela re je i ção, com voto 
ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, e vo tos con trá ri os dos Se na do res
José Alen car, Ra mez Te bet, Pa u lo Har tung,
Pe dro Si mon, Antô nio Car los Va la da res,
José Edu ar do Du tra e Edu ar do Su plicy; 2º
pro nun ci a men to: (Em re e xa me, nos ter mos
do Re que ri men to nº 486, de 2000), Re la tor
ad hoc: Se na dor Fre i tas Neto, re i te ran do pa -
re cer an te ri or da Co mis são, pela re je i ção da 
ma té ria.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 13 de se tem bro
de 2000, quan do teve sua vo ta ção adi a da para re e-
xa me da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Em vo ta ção o Pro je to, com pa re cer pela re je i ção
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

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 Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 327, DE 2003

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a-
men to da vo ta ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
263/99, a fim de ser fe i ta na ses são de 18 de ju nho
vin dou ro.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Tião
Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A vo ta ção da ma té ria fica adi a da para o dia 18
de ju nho do cor ren te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Re so lu ção nº 5, de 2001 (apre sen ta do pela
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, como con clu são de seu Pa re cer
nº 27, de 2001, Re la tor: Se na dor Artur da
Tá vo la), que ins ti tui o Gru po Par la men tar
Ca na dá-Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 26 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da
para hoje.

Pas sa-se à vo ta ção do pro je to, em tur no úni co.

Per gun to se al gum dos Srs. Se na do res de se ja
fa zer uso da pa la vra para en ca mi nhar o pro je to de
re so lu ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la-
vra, en cer ro o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção.

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

Apro va do.
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A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2001

Insti tui o Gru po Par la men tar Ca na dá
– Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º Fica ins ti tu í do, como ser vi ço de co o pe-
ra ção in ter par la men tar, o Gru po Ca na dá – Bra sil,
com a fi na li da de de in cen ti var e de sen vol ver as re la-
ções bi la te ra is en tre seus Po de res Le gis la ti vos.

Art. 2º O Gru po Par la men tar será in te gra do por 
mem bros do Con gres so Na ci o nal que a ele li vre-
men te ade ri rem.

Art. 3º O Gru po Par la men tar re ger-se-á pelo
seu re gu la men to in ter no ou, na fal ta des te, pela de -
ci são da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros fun da-
do res, res pe i ta das as dis po si ções le ga is e re gi men-
ta is em vi gor.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2002 – Com ple men tar

Vo ta ção No mi nal

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 184, de 2002 – Com-
ple men tar, de au to ria do Se na dor Chi co
Sar to ri, que re gu la men ta o § 4° do art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre o
pe río do de cri a ção, in cor po ra ção, fu são e
des mem bra men to de Mu ni cí pi os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 82, de 2003,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res,
com voto em se pa ra do do Se na dor Oli vir
Ga bar do.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
pro po si ção.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA  (PMDB – MG. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a pro po-
si ção, de au to ria do en tão Se na dor Chi co Sar to ri,
Pro je to de Lei nº 184, tra ta da re gu la men ta ção do § 4º 
do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que reza que lei
com ple men tar fe de ral es ta be le ce rá o pe río do em que 
os Esta dos po de rão au to ri zar a cri a ção, a in cor po ra-
ção, a fu são e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os.

Se gun do a pro pos ta, o pro ces so de cri a ção, in -
cor po ra ção, fu são e des mem bra men to de Mu ni cí pi os
deve dar-se no pe río do com pre en di do en tre a pos se
dos Pre fe i tos e até 10 dias an tes das ele i ções mu ni-
ci pa is. Então, evi den te men te, é mu i to apro pri a da.

To das as ve zes em que se fala so bre a eman-
ci pa ção de Mu ni cí pi os, a re fe rên cia é sem pre Mi nas
Ge ra is, que, num de ter mi na do mo men to na his tó ria,
há cer ca de 10 anos, ti nha 723 Mu ni cí pi os e de re-
pen te pas sou a ter 853, acres cen tan do 130 Mu ni cí-
pi os. Mas é im por tan te lem brar a ma ne i ra como isso 
é fe i to. Há de ter mi na das ci da des no Esta do, este
ter ri to ri al men te do ta ma nho da Fran ça, que dis tam
sim ples men te 180 km – ou seja, um dis tri to – da
sede, como, por exem plo, a ci da de de Ja í ba, en tão
um mu ni cí pio de Ja nuá ria, que fi ca va a 130 km da
sede. Da mes ma for ma, em mi nha pró pria ci da de,
te mos hoje um dis tri to com 12 mil ha bi tan tes, lo ca li-
za do a 20 qui lô me tros da sede, ma i or que mais de
300 ci da des mi ne i ras.

Assim, como no âm bi to do Go ver no, o Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal pro nun ci ou-se fa vo ra vel men-
te ao pro je to, so mos pela apro va ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Val dir Ra upp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, gos ta ria de fa zer mi nhas as pa la vras do
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Se na dor Hé lio Cos ta e pe dir aos ilus tres Pa res des ta
Casa para que vo tem fa vo ra vel men te ao pro je to.

Em Ron dô nia, há dis tri tos com po pu la ções de
20 a 30 mil ha bi tan tes, dis tan tes 300 qui lô me tros do
mu ni cí pio, que há al gum tem po lu tam por sua trans -
for ma ção em mu ni cí pi os e não o con se guem em vir -
tu de de lei an te ri or.

Como ve nho acom pa nhan do o Esta do há 30
anos, como Pre fe i to, Ve re a dor e Go ver na dor, sei que
pe que nas vi las, após sua pas sa gem a mu ni cí pi os, ti -
ve ram um ma i or de sen vol vi men to. Acre di to que não
pode ha ver de sen vol vi men to de um dis tri to, de uma
vila sem eman ci pa ção po lí ti ca. Não por cul pa do Pre -
fe i to, dos Ve re a do res ou das au to ri da des da sede do
Mu ni cí pio, mas pe las dis tân ci as e di fi cul da des im pos-
tas a es sas pe que nas lo ca li da des. Um dis tri to, de po is
de eman ci pa ção, terá seu Pre fe i to, Vice-Pre fe i to, a
sua Câ ma ra de Ve re a do res, en fim, to dos os ór gãos
ins ti tu ci o na is.

Em con ver sa com au to ri da des do Rio Gran de
do Sul, sou be que o gran de de sen vol vi men to da que le
Esta do se deu com a eman ci pa ção dos seus dis tri tos,
das suas vi las, das suas lo ca li da des.

Por tan to, gos ta ria de pe dir aos Lí de res par ti dá-
ri os, a to dos os Se na do res e Se na do ras que vo tem
fa vo ra vel men te ao pro je to do Se na dor Chi co Sar to ri.

Mu i to obri ga do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem V.
Ex.ª a pa la vra, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, na li nha do que nos foi re co men da do
pelo Se na dor Val dir Ra upp, a ori en ta ção da Ban ca-
da do PMDB é pelo voto “sim”, para apro va ção do
pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do nº 184,
de 2002 – Com ple men tar.

Os Srs. Lí de res que qui se rem en ca mi nhar a vo -
ta ção po dem fazê-lo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, o PFL en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos ter mos do dis -
pos to no art. 69 da Cons ti tu i ção, com bi na do com o
art. 288, III, a do Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen-
de, para sua apro va ção, do voto fa vo rá vel da ma i o ria
ab so lu ta da com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção
ser fe i ta pelo pro ces so ele trô ni co.

Per gun to se os Srs. Lí de res de se jam en ca mi-
nhar. (Pa u sa.)

Se na dor Arthur Vir gí lio, V. Exª de se ja ori en tar
sua Ban ca da?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, por ver mé ri to na ma té ria, a Li de ran ça do
PSMDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mais al -
gum Lí der de se ja ori en tar sua Ban ca da?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, que ro de i xar cla ro que o en ca mi nha men to à
ma té ria é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – As Srªs e 
os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal pelo
pa i nel ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – As Srªs e 
os Srs. Se na do res que se en con tram em ou tras de -
pen dên ci as da Casa, por fa vor, com pa re çam ao ple -
ná rio, onde está ocor ren do vo ta ção no mi nal. (Pa u sa.)

Às Srªs e aos Srs. Se na do res que ain da não
exer ce ram o di re i to de voto, so li ci to que o fa çam.
(Pa u sa.)

Se na do ra He lo í sa He le na, obri ga do por aten der
à so li ci ta ção da Pre si dên cia.

Se na dor José Jor ge, V. Exª já re gis trou seu
voto?

Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª já re gis trou seu
voto?

Se na dor Pe dro Si mon, o Lí der de sua Ban ca da
ori en tou o voto “sim”.

Se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, dou
por en cer ra da a vo ta ção e irei pro cla mar o re sul ta do.
(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Vo ta ram
SIM 62 Srs. Se na do res; e NÃO, dois.

Não hou ve abs ten ções.

To tal: 64 vo tos.

Apro va da.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da-
ção fi nal.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 184, DE 2002 – COMPLEMENTAR

Re gu la men ta o § 4º do art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre o
pe río do de cri a ção, in cor po ra ção, fu são e 
des mem bra men to de Mu ni cí pi os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o
des mem bra men to de Mu ni cí pi os far-se-ão por lei
es ta du al, den tro do pe río do de tem po de ter mi na do
por esta lei com ple men tar.

Art. 2º O iní cio da tra mi ta ção de pro ce di men to
des ti na do à cri a ção, in cor po ra ção, fu são e des mem-
bra men to de Mu ni cí pi os se dará no pe río do de tem po
com pre en di do en tre a pos se dos Pre fe i tos (art. 29, III,
da CF) e dez me ses da data pre vis ta para a re a li za-
ção das ele i ções mu ni ci pa is (art. 29, II, da CF).

Art. 3º É ve da da a tra mi ta ção de pro ce di men to
para a cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o des mem-
bra men to de Mu ni cí pi os, a par tir de dez me ses da
data pre vis ta para a re a li za ção das ele i ções mu ni ci-
pa is até a pos se dos Pre fe i tos ele i tos.

Pa rá gra fo úni co. Se já em tra mi ta ção, o pro ce-
di men to de que se tra ta fi ca rá so bres ta do du ran te o
lap so re fe ri do no ca put des te ar ti go.

Art. 4º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce-
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor João Ca pi be-
ri be.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB AP) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que faça cons tar o
meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 5:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 66, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 66, de 2000 (nº
4.132/93, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a res pon sa bi li da de téc ni ca por cur sos
li vres de lu tas, na ta ção e gi nás ti ca, ten do

Pa re cer sob nº 1.276, de 2002, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na-
dor Ju vên cio da Fon se ca, fa vo rá vel, com a
Emen da nº 1-CAS, que apre sen ta, com vo -
tos con trá ri os da Se na do ra Emi lia Fer nan-
des e do Se na dor Tião Vi a na e ,em se pa ra-
do, 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 26 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da, em tur no úni co.

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 Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 328, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do in ci so I do art. 279 do

Re gi men to Inter no do Se na do, o adi a men to da dis-
cus são do PLC/66/2000, “que dis põe so bre a res pon-
sa bi li da de téc ni ca por cur sos li vres de lu tas, na ta ção
e gi nás ti ca”, a fim de que so bre a ma té ria seja ou vi da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Edu ar-
do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor,
V. Exª tem a pa la vra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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 ma té ria que, 
ape sar de sim ples, se en con tra ain da di an te de um
con ten ci o so e há di ver gên ci as cla ras em re la ção ao
seu en ca mi nha men to. Algu mas áre as pro fis si o na is
re co men dam a sua apro va ção e ou tras pe dem in ser-
ções de de ter mi na dos ar ti gos, de emen das em re la-
ção à ma té ria.
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Por essa ra zão, peço a pon de ra ção de to dos os
Srs. Se na do res quan to ao en ca mi nha men to da ma té-
ria à Co mis são, para que haja um me lhor en ten di-
men to, ou mes mo, adi a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª tem a pa la vra para en ca mi nhar a 
ma té ria.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to, ori gi ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, é da la vra res pe i tá vel
do De pu ta do Luiz Car los Ha uly. S. Exª perten ce ao
PSDB do Pa ra ná e é, so bre tu do, um gran de bra si le i ro.

Mas tem ra zão o Lí der Tião Vi a na quan do ale ga
que se to res re le van tes do mun do do es por te, a co me-
çar pelo mu i tas ve zes cam peão de judô José Má rio
Tran quil li ni, pelo cam peão mun di al de Jiu-jit su, pro -
fes sor aqui de Bra sí lia, João Ro que, pela cam peã
mun di al de ca ra tê, pro fes so ra Car la Ri be i ro, fi gu ras
que têm ser vi do mu i to ao País, com de no do, com toda 
a sua gar ra, mos tran do que so mos ca pa zes de ir bem
lon ge nas dis pu tas da vida, fi gu ras que têm al gu mas
li ções – já con ver sei so bre isso com o nos so ilus tre
Co le ga Ju vên cio da Fon se ca. Estou de acor do com o
Lí der Tião Vi a na, tra ba lha mos jun tos essa ma té ria.
São fi gu ras que têm le gi ti mi da de para pro por mu dan-
ças, para se che gar a um acor do, re cu an do eles, re -
cu an do a ou tra par te.

Enfim, es ses, quem sabe, quin ze dias de re es tu-
do po de rão dar a for ma mais apro pri a da, mais jus ta
ao pro je to para ter mos algo que sig ni fi que avan ço e
con quis ta para o es por te e não re tro ces so.

Qu e ro aqui, de pla no, exal tar a ini ci a ti va do De -
pu ta do Luiz Car los Ha uly, que ago ra des co bri ser pro -
fes sor de Edu ca ção Fí si ca, al guém que en ten de de
po lí ti ca tri bu tá ria como nin guém, de eco no mia como
pou cos e que se re ve la tam bém um afi ci o na do do es -
por te. Po rém, a pru dên cia man da que, em 15 dias,
che gue mos à fór mu la per to do ide al.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga-

do, Se na dor.
Com a pa la vra o Se na dor José Agri pi no.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca-

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, nós do PFL en ten de mos que essa ma té ria é
me ri tó ria e seu con te ú do é bom. No en tan to, de on -
tem para cá, quan do a ma té ria en trou em apre ci a ção
no ple ná rio, al gu mas ma ni fes ta ções de pes so as me -
re ce do ras de res pe i to ocor re ram no sen ti do de re co-
men dar um apro fun da men to da dis cus são. Não é na

to ta li da de do as sun to, mas em al guns pon tos, como
que se fa zen do a sin to nia fina da ma té ria.

Pen so que es ta mos pró xi mos do en ten di men to
fi nal so bre essa ma té ria e, pela via do diá lo go, va mos
en con trar o con sen so. De modo que, por essa ra zão,
por es tar mos pró xi mos a en con trar o con sen so e por
tra tar-se de uma ma té ria im por tan te a do pro je to de
lei em apre ço, pen so ser re co men dá vel o pra zo que
se pede de 15 dias para re e xa me.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não mais 
ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro o en ca mi-
nha men to.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 328, de 2003.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
O pro je to vai ao exa me da Co mis são de Cons ti-

tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 34, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 8, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 34, de 2000, de au to ria
do Se na dor Osmar Dias, que al te ra a Lei nº
8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995, que “dis -
põe so bre o re gi me de con ces são e pres ta-
ção de ser vi ços pú bli cos pre vis to no art. 175 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, de ter mi nan do que to das as con-
ces sões de ser vi ços pú bli cos se jam pre ce di-
das de re la tó rio de im pac to eco nô mi co-so ci-
al, ten do

Pa re ce res sob nºs 407 e 408, de 2002, 
das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, pela cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va
da ma té ria, e pro pon do seja ou vi da a Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, quan to ao 
mé ri to; e 

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pela re je i ção.

Du ran te o pra zo re gi men tal de 5 dias úte is, pe -
ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma-
té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias
para dis cu tir.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pri me i ro gos ta ria de ex pli car por que re -
cor ri ao Ple ná rio. Esse pro je to foi sub me ti do à apre ci-
a ção da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia em ca rá ter ter mi na ti vo. To da via, um pa re cer do
Se na dor Álva ro Dias aca bou com o ca rá ter ter mi na ti-
vo do pro je to, en ca mi nhan do-o para apre ci a ção da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Não con cor dei com o pa re cer do Se na dor Álva -
ro Dias, por que o ar gu men to uti li za do por S. Exa é
que o que pro po nho no pro je to é de di fí cil men su ra-
ção.

O que pro po nho no pro je to? Que toda con ces-
são pú bli ca a ser re a li za da seja pre ce di da de um re la-
tó rio de im pac to eco nô mi co-so ci al. Assim como toda
obra que será cons tru í da tem de ser pre ce di da de um
Re la tó rio de Impac to Ambi en tal, o Rima, sem o qual
nes te País nin guém pode fa zer uma obra, tam bém
de ve ría mos exi gir que, quan do for fa zer, por exem plo,
a con ces são de uma ro do via, o Esta do apre sen tas se
an tes um es tu do, de mons tran do que a con ces são da -
que la ro do via tra rá be ne fí ci os, sob o pon to de vis ta
eco nô mi co e so ci al, para aque le Esta do ou re gião e
para o pró prio ente con ce den te. Assim, se o Esta do
con ce der uma ro do via, é pre ci so pro var que aque la
con ces são tra rá be ne fí ci os ao Esta do, as sim como é
pre ci so com pro var que aque la con ces são tra rá be ne-
fí ci os à so ci e da de.

Ao men ci o nar, no meu pro je to, sim ples men te
que, quan do um Esta do, um mu ni cí pio ou a pró pria
União fi ze rem uma con ces são, deve ser de mons tra da
an tes qual a pre vi são de em pre gos a se rem ge ra dos
ou a se rem ex clu í dos do mer ca do de tra ba lho com
aque la con ces são; não es tou pe din do nada im pos sí-
vel. O en ten di men to do Se na dor Álva ro Dias é que se
de ve ria en ca mi nhar o as sun to à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos por que é de di fí cil men su ra ção.

Ora, aqui te mos mu i tos ex-go ver na do res que já
fi nan ci a ram, no BID, no Bird, nos or ga nis mos mul ti la-
te ra is, em prés ti mos em que, para se rem con ce di dos,
foi exi gi do, an tes, que se fi zes se um re la tó rio de im -
pac to eco nô mi co e so ci al, pre ven do o nú me ro de em -
pre gos a se rem ge ra dos. O ex-Go ver na dor Aze re do
sabe que é pre ci so pre ver o nú me ro de em pre gos ge -
ra dos por aque le em prés ti mo e se este vai tra zer, re -
al men te, re sul ta dos po si ti vos para o Esta do que está
con tra tan do o em prés ti mo. Se é que é pos sí vel men -
su rar. Não es tou di zen do que o ór gão, que o ente con -
ce den te, terá que di zer: va mos ge rar 7.501 em pre gos.

Estou di zen do que o ente con ce den te tem que di zer:
a pre vi são dos em pre gos ge ra dos com essa con ces-
são será de apro xi ma da men te 7 mil, por exem plo.
Então, não é im pos sí vel men su rar. Estou pe din do,
sim ples men te, que não se faça o que tem sido fe i to.

No meu Esta do, o Go ver na dor, du ran te a cam -
pa nha ele i to ral, dis se: “Aqui no Pa ra ná, ou o pe dá gio
aba i xa ou aca bo com o pe dá gio”. Em ja ne i ro, o pe dá-
gio su biu 20%. O Go ver na dor deu um pra zo, até maio, 
para que as con ces si o ná ri as re ve jam suas ta ri fas.
Caso a re vi são não seja fe i ta, o Go ver na dor con ti nu a-
rá com sua li vre con vic ção de que po de rá aca bar com 
o pe dá gio.

Por que o Go ver na dor está di zen do isso? Por -
que one ra em mu i to o cus to da pro du ção, da agro in-
dús tria do Pa ra ná. O pe dá gio que vem sen do co bra do
nas ro do vi as é algo in su por tá vel. Um ca mi nhão trans -
por tan do uma car ga de soja, de mi lho, sa in do da zona 
de pro du ção, de Cas ca vel até o Por to de Pa ra na guá,
vai de i xar R$260,00 nas pra ças de pe dá gio. Isso sig -
ni fi ca que ele está de i xan do 5% da car ga trans por ta-
da na pra ça de pe dá gio.

Se, ao con trá rio, o ca mi nhão sair de Cu ri ti ba,
Rio Bran co do Sul, ou seja, da que la re gião que pro -
duz cal cá rio – pro du to es sen ci al para cor ri gir o solo e
per mi tir que o adu bo que vem sen do co lo ca do in ten-
sa men te no solo pa ra na en se seja uti li za do pe las cul -
tu ras, e sem o cal cá rio isso é im pos sí vel –, car re ga do
com esse pro du to, que tem um va lor agre ga do ba i xo,
e va mos su por que o mo to ris ta te nha es que ci do sua
car te i ra em casa, en tão esse mo to ris ta vai ter que pa -
gar com a pró pria car ga; na pri me i ra pra ça de pe dá-
gio, ele de i xou uma quan ti da de de cal cá rio em tro ca
do pre ço da ta ri fa, na se gun da, mais uma quan ti da de;
o ca mi nhão che ga ba ten do car ro ce ria na zona de
pro du ção, por que o va lor que será pago no pe dá gio é
igual ao va lor do pro du to que está na car ro ce ria do
ca mi nhão.

É cla ro que o im pac to, sob o opon to de vis ta
eco nô mi co, é ne ga ti vo. Estou dan do um exem plo do
Pa ra ná, mas isso pode ser vis to em qua se to dos os
Esta dos bra si le i ros. O que es tou di zen do é que não é
pos sí vel que sim ples men te a so ci e da de ace i te con-
ces sões pú bli cas sem cri té ri os, ou seja, sem que an -
tes o ente con ce den te faça um es tu do, um re la tó rio do 
im pac to eco nô mi co-so ci al que vai ser ge ra do por
aque la con ces são.

Da rei ou tro exem plo, no Pa ra ná foi cons tru í da
uma fer ro via em que fo ram in ves ti dos US$300 mi-
lhões, o ou tro go ver no veio e fez uma con ces são da -
que la fer ro via por 23 anos. Aque la fer ro via, que cus -
tou aos co fres pú bli cos US$300 mi lhões, foi con ce di-
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da por R$1 mi lhão por mês. Até eu que ria a fer ro via
por que ela trans por ta gran de par te da sa fra do Pa ra-
ná, do Mato Gros so do Sul, que en tra por Gu a i rá, no
Esta do do Pa ra ná, do Pa ra guai, que en tra por Foz do
Igua çu, e até da Argen ti na. A fer ro via está dan do
imen so lu cro à em pre sa que a re ce beu em con ces-
são. No en tan to, está tra zen do enor me pre ju í zo ao
Esta do e aos pro du to res ru ra is do Pa ra ná. Ci tei dois
exem plos: o da ro do via e o da fer ro via. Ora, se o Esta -
do ti ves se que com pro var an tes que a con ces são da -
que la fer ro via tra ria be ne fí ci os ao Esta do e à so ci e da-
de pa ra na en se, com cer te za a con ces são não te ria
sido fe i ta por que o re la tó rio de im pac to eco nô mi co e o 
de im pac to so ci al se ri am ne ga ti vos.

Onde está a im pos si bi li da de de se men su rar, no 
meu pro je to, o im pac to eco nô mi co e so ci al de uma
con ces são? Ape nas ci tei exem plos de fer ro via e ro do-
via por que são mais evi den tes e cla ros, mas eu po de-
ria ci tar ou tros exem plos de con ces sões fe i tas por en -
tes pú bli cos e que tra zem pre ju í zo aos Mu ni cí pi os,
aos Esta dos, ao País e à so ci e da de. Pedi um re cur so
para o pa re cer dado pe los Se na do res Álva ro Dias, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e Ro -
ber to Sa tur ni no, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, por não con cor dar com a re je i ção de um pro je to
que me pa re ce mu i to im por tan te para ser des pre za do
des sa for ma e en ga ve ta do en quan to as con ces sões
pú bli cas con ti nu am a ser fe i tas.

Tal vez o Go ver na dor do meu Esta do não es te ja
ou vin do este meu pro nun ci a men to, mas, se es ti ves-
se, S. Exª con cor da ria co mi go, por que não pre ci sa ria
es tar ago ra nes sa de man da ju di ci al com as con ces si-
o ná ri as para que elas re du zam o pre ço das ta ri fas. E
es pe ro que esse pre ço seja re du zi do mes mo, por que,
se não for, a agri cul tu ra do Pa ra ná es ta rá de i xan do
R$60 mi lhões nas es tra das em pe dá gio, por ano. Sr.
Pre si den te, é pre ci so co lo car re gra, é pre ci so co lo car
cri té rio an tes de se fa zer uma con ces são. Por isso,
peço a apro va ção do pro je to que apre sen tei.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
em dis cus são o pro je to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, essa ma té ria re al men te é mu i to im por-
tan te. Fo ram mu i to im por tan tes os ar gu men tos usa-
dos pelo Se na dor Osmar Dias, des de a épo ca da dis -
cus são ain da pe ran te a Co mis são. Mais: o Re la tor foi
o Se na dor Alva ro Dias, ir mão do Se na dor Osmar
Dias. Não é uma ques tão re gi o nal, nem fa mi li ar; na
ver da de, é uma ques tão na ci o nal. Esses ar gu men tos
usa dos pelo Se na dor Osmar Dias, e prin ci pal men te a

vi vên cia e o co nhe ci men to que o Se na dor tem, re al-
men te trans fe rem a res pon sa bi li da de, nes te mo men-
to, para o Se na do da Re pú bli ca. Sem pre so mos acu -
sa dos de que prin ci pal men te as pri va ti za ções fo ram
fe i tas sem se ou vir o Con gres so Na ci o nal. Ain da hoje, 
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, foi 
apre sen ta do um pro je to que pro í be a pri va ti za ção das 
Cen tra is Elé tri cas do Nor te. Apre sen ta mos um pro je-
to do ple bis ci to, há cer ca de um ano, para ou vir a po -
pu la ção da Re gião Ama zô ni ca so bre o as sun to. Lá
tam bém é uma con ces são; como no Pa ra ná, no Pará
e no Rio Gran de do Sul, as con ces sões são fe i tas
pelo Go ver no Fe de ral, pe los Go ver nos Esta du a is e
pe los Go ver nos Mu ni ci pa is. Até os ter mi na is ro do viá-
ri os de pas sa ge i ros e os ter mi na is plu vi a is es tão sen -
do con ces sões dis cu ti das em to dos os ní ve is. Essa
dis cus são se trans for ma num pro ble ma para nós
mes mos re sol ver mos.

A pro pos ta que o Se na dor Osmar Dias apre sen-
ta do es tu do de vi a bi li da de eco nô mi ca para que a
con ces são pos sa ser re a li za da é ape nas mais um
item num edi tal de li ci ta ção. Em ne nhum mo men to cri -
a rá di fi cul da de ope ra ci o nal nem di fi cul ta rá uma trans -
fe rên cia ou uma con ces são pela fal ta de um es tu do
eco nô mi co. Pelo con trá rio, são pri mor di a is e tal vez
se jam mais im por tan tes a ques tão so ci al e a ques tão
eco nô mi ca para vi a bi li zar mos o pro je to. Como será
fe i ta uma trans fe rên cia ou uma con ces são em qual -
quer ní vel, se não ti ver mos um es tu do eco nô mi co? O
es tu do eco nô mi co é fe i to em tudo. No caso do sa lá rio
mí ni mo foi fe i to um es tu do eco nô mi co, foi vis ta a ca -
pa ci da de de o Go ver no po der pa gar o au men to, foi
vis ta a ca pa ci da de de o Go ver no ar car com essa des -
pe sa den tro do Orça men to. A mes ma co i sa fa ze mos
na Co mis são Mis ta do Orça men to, quan do lá dis cu ti-
mos, vo ta mos e apro va mos o Orça men to da União. É
com ele que é fe i to todo e qual quer mo vi men to, in ves-
ti men to e pla ne ja men to do Go ver no Fe de ral no País.
Por tan to, ma ni fes to-me fa vo ra vel men te ao pro je to e
cum pri men to o Se na dor Osmar Dias pela idéia, pe los
seus ob je ti vos e pela ca pa ci da de de ela bo rar um pro -
je to tão sim ples, mas tão im por tan te para sub me ter à
nos sa apre ci a ção.

E o Se na dor Álva ro Dias, com cer te za, vai me
per mi tir – tal vez até por um ci ú me, algo en tre ir mãos,
am bos Se na do res, atu an tes, vin dos do Pa ra ná – di -
zer que um pa re cer ve nha a ser apre sen ta do de for -
ma equi vo ca da. Te nho cer te za de que o Se na dor
Álva ro Dias, se es ti ves se aqui, tal vez mu das se sua
opi nião e vo tas se co nos co.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A ma té-
ria con ti nua em dis cus são.

Tem a pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
para dis cu tir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, tive a opor tu ni da de de re la-
tar o pro je to em pa u ta, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, re co nhe cen do ini ci al men te to dos os
mé ri tos da pro po si ção do Se na dor Osmar Dias, cujo
tra ba lho nes ta Casa é re co nhe ci do com una ni mi da de.
É uma pro po si ção car re ga da de mé ri tos e in ten ções
va li o sas, como tudo que é ela bo ra do, sem pre com se -
ri e da de, pelo Se na dor Osmar Dias.

Entre tan to, no de ba te na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos fi cou pa ten te para a ma i o ria dos Se na-
do res que esta pro po si ção ti nha con di ções tão di fí ce-
is de se rem cum pri das que ou se tor na ria uma lei inó -
cua, des sas que não pe gam, não são res pe i ta das, ou
en tão re sul ta ria em um ver da de i ro en ges sa men to de
todo o pro ces so de con ces são de ser vi ços pú bli cos
no Bra sil. Efe ti va men te, é mu i to di fí cil cum pri rem-se
as exi gên ci as co lo ca das no pro je to do Se na dor
Osmar Dias. A pró pria ava li a ção es ti ma ti va do nú me-
ro de em pre gos a se rem ge ra dos é mu i to di fí cil, por -
que a pre vi são das con se qüên ci as, dos des do bra-
men tos, do de sen vol vi men to re gi o nal que, por exem -
plo, uma con ces são ro do viá ria pode tra zer é qua se
im pos sí vel de ser es ti ma da, ava li a da ho nes ta men te.
Cla ro que pode ser ava li a da num des ses ti pos de es ti-
ma ti va que se fa zem para cum prir uma obri ga ção le -
gal, mas não para se atin gir o ob je ti vo co li ma do.

Assim tam bém o im pac to so bre os cus tos para
os se to res pro du ti vos, so bre as fi nan ças pú bli cas é di -
fí cil, por que a pre vi são das con se qüên ci as de na tu re-
za eco nô mi ca de de ter mi na da con ces são é de di fí cil
con se cu ção. Ade ma is, Sr. Pre si den te, toda con ces-
são é pre ce di da de um jul ga men to ba se a do numa re -
la ção, numa com pa ra ção en tre be ne fí ci os e cus tos
que aca ba re sul tan do fa vo rá vel ou con tra ri a men te
àque la de ci são. É pre ci so res sal tar que a Lei nº 8.989, 
de 1995, que re gu la men ta o re gi me de con ces sões,
exi ge que toda con ces são de ser vi ços pú bli cos so-
men te seja con so li da da após a so ci e da de ter ple no
co nhe ci men to dos efe i tos que a re fe ri da ação ca u sa-
rá na eco no mia e na vida dos ci da dãos, ga ran tin do o
di re i to e o aces so à in for ma ção e con tro le por par te
da so ci e da de ci vil, além do im pe di men to de ações le -
si vas ao pa tri mô nio pú bli co. Quer di zer, a Lei das
Con ces sões já pre vê a es ti ma ti va, em ter mos de efe i-
tos po si ti vos e ne ga ti vos, o cha ma do ba lan ço be ne fí-
cio-cus to, que for viá vel, que deve pre ce der à de ci são

da con ces são, den tro do que pu der ser pre vis to, mas
como con di ção de na tu re za ge ral, não es pe ci fi can do
um de ta lha men to, cujo cum pri men to po de rá re sul tar,
como dis se, no en ges sa men to, na im pos si bi li da de de
de ci são de qual quer con ces são des sa na tu re za.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos de ci diu pela re je i ção do pro je-
to, em bo ra re co nhe ça os mé ri tos da pro po si ção e a
se ri e da de da in ten ção do Se na dor Osmar Dias, vi-
san do evi tar o di le ma de fi car mos ou com uma lei que
não será res pe i ta da na prá ti ca, ou com uma lei que,
no caso de ser res pe i ta da in te gral men te, po de rá re -
sul tar no en ges sa men to mu i to gra ve de todo o pro-
ces so de con ces são de ser vi ços pú bli cos no Bra sil.

São as con si de ra ções que de se ja va fa zer, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do nº 34,
de 2000, com pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos pela re je i ção .

Per gun to se os Lí de res ou se al guns Se na do res
de se jam fa zer o en ca mi nha men to da vo ta ção, vi san-
do à ori en ta ção das Ban ca das?

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o Blo co en ca mi nha o voto pela re je i ção da ma -
té ria, nos ter mos do pa re cer, se guin do a aná li se do
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Como
vota o PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota com o pa re cer.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Como
vota o PFL, Se na dor José Agri pi no?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota com o re la tor, ou seja, pela re je i ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Há ain da
al gum Lí der que de se je fa zer uso da pa la vra para ori -
en tar sua Ban ca da?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, exa ta men te por ter mu i ta con fi an ça no
ca rá ter po lí ti co e pes so al do re la tor, o PSDB en ca mi-
nha o voto fa vo rá vel à po si ção do Se na dor Osmar
Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O PSDB,
por tan to, en ca mi nha o voto “sim”?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Di an te da
ori en ta ção dos Srs. Lí de res, está re je i ta do o pro je to.

A ma té ria vai ao Arqui vo.

É o se guin te o pro je to re je i ta do:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2000

Alte ra a Lei nº 8.987, de 13 de fe ve-
re i ro de 1995, que “Dis põe so bre o re gi-
me de con ces são e pres ta ção de ser vi-
ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, de ter mi nan do que to das as
con ces sões de ser vi ços pú bli cos se jam
pre ce di das de re la tó rio de im pac to eco-
nô mi co-so ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de

1995, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 27-A. To das as con ces sões de
ser vi ços pú bli cos de ve rão ser pre ce di das,
obri ga to ri a men te, de re la tó rio de im pac to
eco nô mi co-so ci al que ana li sem os se guin-
tes as pec tos:

I – nú me ro de em pre gos a se rem ge ra-
dos com a con ces são;

II – cus to fi nan ce i ro a ser re pas sa do
para os agen tes pri va dos com a con ces são;

III – im pac to so bre o cus to para os se -
to res pro du ti vos;

IV – im pac to so bre as fi nan ças pú bli-
cas do ente res pon sá vel pela con ces são, in -
clu in do efe i to so bre a ar re ca da ção de im-
pos tos;

V – ou tras exi gên ci as pre vis tas no edi -
tal de li ci ta ção.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio pre vis to no 
ca put des te ar ti go de ve rá ser apre sen ta do
ao Po der Le gis la ti vo do ente da fe de ra ção
an tes de efe ti va ção da con ces são.”

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 97, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 97, de 2002 (nº
379/99, na Casa de ori gem), que al te ra a
Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, que

“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”, ten do

Pa re cer sob nº 207, de 2003, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca,
fa vo rá vel, com Emen da nº 1-CCJ, de re da-
ção, que apre sen ta.

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

Dis cus são, em con jun to, do Pro je to e da emen -
da, em tur no úni co.

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 Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 329, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 97/2002, a fim de ser fe i ta na
ses são de 18 de ju nho vin dou ro (30 dias úte is).

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Alo í zio
Mer ca dan te .

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

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

apra za da; ou seja, no dia 18 de ju nho do cor ren te ano.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 8:

PARECER Nº 175, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 175, de 2003, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Ney Su as su-
na, so bre a Indi ca ção nº 5, de 2002, do Se -
na dor Ra mez Te bet, que su ge re à Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos que pro ce da
es tu do que vi a bi li ze pos sí vel pro po si ção le -
gis la ti va que vise à subs ti tu i ção da ces ta bá -
si ca pelo cor res pon den te va lor em di nhe i ro,
con clu in do fa vo ra vel men te à in di ca ção e
pela cons ti tu i ção de uma Sub co mis são
Tem po rá ria no âm bi to da que la Co mis são, a
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fim de que se cum pram os ob je ti vos al me ja-
dos pela re fe ri da pro po si ção.

Antes da apre ci a ção da ma té ria, a Pre si dên cia
es cla re ce que não sub me te rá ao Ple ná rio a pro pos ta de 
cri a ção de Sub co mis são Tem po rá ria, uma vez que a
ma té ria é de com pe tên cia da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, mas ape nas as con clu sões do pa re cer.

Dis cus são do pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en ce ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pa re cer.
Per gun to se os Srs. Lí de res de se jam en ca mi-

nhar a vo ta ção?
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – O Blo co

en ca mi nha o voto no sen ti do da apro va ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – As Srªs e 

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 9:

REQUERIMENTO Nº 112, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 112, de 2003, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do in for ma ções
ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da so bre in -
dí cio de va za men to de in for ma ção pri vi le gi-
a da de um cam po gi gan te de pe tró leo na
ba cia de Ser gi pe fe i ta pela Agên cia Na ci o-
nal do Pe tró leo – ANP, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 316, de
2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na.

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.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -

ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra

ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de Re so lu-
ção nº 5, de 2001, que, nos ter mos do art. 320, pa rá-
gra fo úni co, do Re gi men to Inter no, se não hou ver ob -
je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 351, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 5, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de Re so lu ção nº 5, de 2001, que ins ti tui o Gru po
Par la men tar Ca na dá-Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de maio de
2003. – José Sar ney, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Re la tor – Ro meu Tuma – Sér gio Zam bi a si.

ANEXO AO PARECER Nº 352, DE 2003

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2003

Insti tui o Gru po Par la men tar Bra-
sil-Ca na dá e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º E ins ti tu í do, como ser vi ço de co o pe ra ção

in ter par la men tar, o Gru po Bra sil-Ca na dá, com a fi na-
li da de de in cen ti var e de sen vol ver as re la ções bi la te-
ra is en tre seus Po de res Le gis la ti vos.

Art. 2º O Gru po Par la men tar será in te gra do por
mem bros do Con gres so Na ci o nal que a ele li vre men-
te ade ri rem.

Art. 3º O Gru po Par la men tar re ger-se-á pelo seu
re gu la men to in ter no ou, na fal ta des te, pela de ci são da
ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros fun da do res, res pe i-
ta das as dis po si ções le ga is e re gi men ta is em vi gor.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 330, DE 2003

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Re so lu ção nº 5, de 2001 (apre sen ta do pela
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
como con clu são de seu Pa re cer nº 27, de 2001, Re la-
tor: Se na dor Artur da Tá vo la), que ins ti tui o Gru po
Par la men tar Ca na dá-Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Edu ar-
do Si que i ra Cam pos.

09786 Qu in ta-fe i ra 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    273ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Em
votação o requerimento.

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

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal para o Pro je to de Lei do Se na do nº 184,
de 2002-Com ple men tar, que, nos ter mos do art.
320, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no, se não
hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 352, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 184, de 2002 – Com ple men tar.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi -
nal do Pro je to de Lei do Se na do nº 184, de 2002 –
Com ple men tar, que re gu la men ta o § 4º do art. 18 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre o pe río do de
cri a ção, in cor po ra ção, fu são e des mem bra men to
de mu ni cí pi os.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de maio de
2003. – He rá cli to For tes – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Ro meu Tuma – Sér gio Zam bi a si.

ANEXO AO PARECER Nº 352, DE 2003

Re gu la men ta o § 4º do art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre o
pe río do de cri a ção, in cor po ra ção, fu são e 
des mem bra men to de mu ni cí pi os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o

des mem bra men to de mu ni cí pi os far-se-ão por lei es -
ta du al, den tro do pe río do de tem po de ter mi na do por
esta lei com ple men tar.

Art. 2º O iní cio da tra mi ta ção de pro ce di men to
des ti na do à cri a ção, in cor po ra ção, fu são e des mem-
bra men to de mu ni cí pi os se dará no pe río do de tem po
com pre en di do en tre a pos se dos Pre fe i tos (art. 29, III,
da Cons ti tu i ção Fe de ral) e 10 (dez) me ses da data
pre vis ta para a re a li za ção das ele i ções mu ni ci pa is
(art. 29, II, da Cons ti tu i ção Fe de ral).

Art. 3º É ve da da a tra mi ta ção de pro ce di men to
para a cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o des mem-
bra men to de mu ni cí pi os, a par tir de 10 (dez) me ses
da data pre vis ta para a re a li za ção das ele i ções mu ni-
ci pa is até a pos se dos Pre fe i tos ele i tos.

Pa rá gra fo úni co. Se já em tra mi ta ção, o pro ce di-
men to de que se tra ta fi ca rá so bres ta do du ran te o lap -
so re fe ri do no ca put des te ar ti go.

Art. 4º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 331, DE 2003

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 184, de 2002 – Com ple men-
tar, de au to ria do Se na dor Chi co Sar to ri, que re gu la-
men ta o § 4º do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis -
pon do so bre o pe río do de cri a ção, in cor po ra ção, fu-
são e des mem bra men to de mu ni cí pio.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003.  – Ro-
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

São li dos os se guin tes:

PARECERES Nº 353, 354 e 355 DE 2003

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
90, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que dis põe so bre a Re pro du-
ção Assis ti da.

PARECER Nº 353, DE 2003
Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia

Re la tor: Se na dor Ro ber to Re quião

I – Re la tó rio

Encon tra-se sob exa me des ta Co mis são o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 90, de 1999, que “Dis põe so -
bre a Re pro du ção Assis ti da”, de au to ria do ilus tre Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.

A ini ci a ti va tra ta de re gu lar o uso das “téc ni cas
de Re pro du ção Assis ti da (RA) que im por tam na im -
plan ta ção de ga me tas ou em briões hu ma nos no apa -
re lho re pro du tor de mu lhe res re cep to ras”. O pro je to
em ba sa suas dis po si ções nos se guin tes pi la res:

– a RA só pode ser em pre ga da nos
ca sos de in fer ti li da de que não de cor ra da
pas sa gem da ida de re pro du ti va e na pre-
ven ção ou no tra ta men to de do en ças ge né-
ti cas ou he re di tá ri as;

– con fi gu ra-se como prin ci pal ob je to
de pro te ção da nor ma a cri an ça nas ci da em 
vir tu de do em pre go da RA; para con fe rir
essa pro te ção, im põem-se san ções de na tu-
re za ci vil re la ci o na das ao di re i to de pa ter ni-
da de e ma ter ni da de, de for ma a de sen co ra-
jar a uti li za ção da RA com o ob je ti vo de ge -
rar cri an ças sem pai ou sem mãe;

– o em pre go da téc ni ca sub me te-se ao 
me ca nis mo do con sen ti men to in for ma do,
es ta be le ci do para es cla re cer aos usuá ri os
to dos os as pec tos da RA e para re gis trar
sua con cor dân cia quan to aos pro ce di men-
tos, de for ma a pro te ger tam bém os usuá ri-
os con tra a má uti li za ção da téc ni ca;

– a uti li za ção da RA re quer li cen ci a-
men to pré vio dos es ta be le ci men tos e pro fis-
si o na is, a ser con ce di do pelo Po der Pú bli co,
res pon sá vel pela fis ca li za ção da ati vi da de;

– ad mi tem-se a do a ção de ga me tas e
em briões, bem como a pre ser va ção ou des -
tru i ção de ga me tas e de em briões ex ce den-
tes, uma vez que, a cada ci clo re pro du ti vo
da mu lher re cep to ra, só se per mi te a im-
plan ta ção de no má xi mo três em briões;

– au to ri za-se a ges ta ção de subs ti tu i-
ção, em sua for ma não re mu ne ra da, des de
que haja pa ren tes co até o se gun do grau en -
tre as duas mu lhe res en vol vi das.

Os de zes se is ar ti gos do pro je to dis tri bu em-se
em oito se ções. Na Se ção I, a nor ma es ta be le ce os
prin cí pi os ge ra is da Re pro du ção Assis ti da (RA), ou
seja, as li nhas bá si cas que ori en tam o em pre go das
téc ni cas, e de fi ne con ce i tos fun da men ta is para que
se uni for mi ze o en ten di men to do tex to le gal.

Na Se ção II, a pro po si ção tra ta do con sen ti men-
to in for ma do, ins tru men to que, como ex pli ci ta do aci -
ma, visa as se gu rar aos usuá ri os da RA os es cla re ci-
men tos ne ces sá ri os so bre os as pec tos téc ni cos e es -
ta tís ti cos e as im pli ca ções mé di cas da RA.

A Se ção III tra ta dos es ta be le ci men tos e pro fis-
si o na is, para quem são es ta be le ci dos pa râ me tros a
se rem obe de ci dos no re ce bi men to e na co le ta de ma -
te ri al bi o ló gi co, e cri té ri os a se rem cum pri dos na ob -
ten ção da li cen ça do es ta be le ci men to.

As do a ções de ga me tas e em briões es tão re gu-
la das na Se ção IV. A ma nu ten ção do si gi lo e os re qui-
si tos a se rem ob ser va dos nas do a ções es tão de fi ni-
dos nes sa par te do pro je to.

A uti li za ção de ga me tas e em briões está re gu la-
da na Se ção V. Des ta ca-se, nela, a li mi ta ção do nú-
me ro de em briões a se rem trans fe ri dos, o tem po má -
xi mo de sua pre ser va ção e as re gras para o des car te
e a in ter ven ção em ga me tas e em briões.

A Se ção VI tra ta da fi li a ção da cri an ça, onde se
bus cou ins ti tu ir, como já dito an te ri or men te, san ções
de na tu re za ci vil, re la ti vas à ma ter ni da de ou pa ter ni-
da de, como for ma de de sen co ra jar o re cur so à Re-
pro du ção Assis ti da em si tu a ções des fa vo rá ve is para
a cri an ça.

A Se ção VII tra ta dos cri mes, en tre eles a prá ti ca
ir re gu lar da téc ni ca, o em pre go da “bar ri ga de alu-
guel”, a fal ta de re gis tro das in for ma ções de fi ni das no
tex to e a im plan ta ção de em briões em nú me ro ma i or
que o per mi ti do no pro je to.

Por úl ti mo, a Se ção VIII es ta be le ce, en tre as dis -
po si ções fi na is, a res pon sa bi li da de de o Po der Pú bli co
edi tar os re gu la men tos, con ce der a li cen ça aos es ta be-
le ci men tos e pro fis si o na is e fis ca li zar sua atu a ção.
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Para ana li sar ma té ria de tal com ple xi da de, pu -
de mos con tar, per ma nen te men te, com a as ses so ria
de um gru po de pro fes so res – mé di cos e ju ris tas –
da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná, cog no mi na do
“Gru po de Cu ri ti ba”, cu jas opi niões, de ir re to cá vel
con te ú do éti co e téc ni co, nor te a ram a ela bo ra ção
des te pa re cer.

Além dis so, ti ve mos a fe li ci da de de po der ou vir
es pe ci a lis tas de re no me, na área da Re pro du ção
Assis ti da, du ran te a au diên cia pú bli ca pro mo vi da
nes ta co mis são, no dia 24 de se tem bro de 1999.

Tais sub sí di os pro pi ci a ram a ela bo ra ção de
subs ti tu ti vo ofe re ci do a esta Co mis são, que, por de li-
be ra ção em re u nião no dia 12 de abril de 2000, jul gou
pro ce den te re je i tar, na ín te gra e em acom pa nha men-
to à de ci são do re la tor, as emen das nºs 3, 4, 5 e 11 e
apro var in te gral men te as emen das nºs 2, 6, 7, 8 e 9.
Ain da na mes ma ses são, a co mis são apro vou par ci al-
men te, me di an te des ta que para vo ta ção em se pa ra-
do, a emen da nº 10, cujo tex to apro va do tra duz-se no
se guin te con te ú do:

“Pena – re clu são de um a qua tro anos.”

Sa li en ta mos, por fim, que, após a de li be ra ção
des ta Co mis são, o PLS nº 90, de 1999, irá à Co mis-
são de Assun tos So ci a is, onde re ce be rá de ci são ter -
mi na ti va.

II – Aná li se

É elo giá vel a ini ci a ti va do ilus tre Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que, com gran de co ra gem, apre sen tou pro-
po si ção des ti na da a re gu la men tar, da for ma mais
abran gen te pos sí vel, as sun to tão com ple xo e po lê mi co.

De fato, ain da que não se pos sa con si de rar a
Re pro du ção Assis ti da como tema re le van te para a
sa ú de pú bli ca na ci o nal, esta Casa le gis la ti va não se
pode fur tar à obri ga ção de re gu lar ma té ria imer sa em
tan tos con fli tos éti cos e ju rí di cos quan tos se con tam
os be ne fí ci os dela pro ve ni en tes.

Em con cor dân cia com o au tor da pro po si ção, é
pre ci so es ta be le cer a pro te ção que nos sas cri an ças
do fu tu ro ne ces si tam, fren te às ino va ções tec no ló gi-
cas que re vo lu ci o nam – ne ga ti va men te, para uns, ou
po si ti va men te, para ou tros – os re fe ren ci a is so ci o bi o-
ló gi cos e éti cos do ser hu ma no.

Des sa for ma, a pre mis sa bá si ca que nor te ou a
mo di fi ca ção do tex to do pro je to em aná li se está re la-
ci o na da com prin cí pi os éti cos que de mons trem cons -
tan te e inar re dá vel pre o cu pa ção com a im por tân cia
da vida hu ma na, tan to no que tan ge aos di re i tos da
cri an ça nas ci da me di an te o uso da Pro cri a ção Me di-
ca men te Assis ti da (ex pres são es co lhi da para subs ti-

tu ir Re pro du ção Assis ti da, pe las ra zões ex pos tas na
par te Dos Aspec tos Téc ni cos des te Pa re cer), como,
tam bém, da pes soa que se be ne fi cia da téc ni ca.

Foi, por tan to, de di ca da aten ção es pe ci al à ela -
bo ra ção de de fi ni ções que não fi ram o di re i to das pes -
so as, ain da que tal cu i da do pos sa cons ti tu ir óbi ce ao
me lhor de sem pe nho pu ra men te mé di co da Re pro du-
ção Assis ti da. Assim, op tou-se pela su pre ma cia de
cri té ri os éti co-ju rí di cos, ain da que, em al gu mas si tu a-
ções, pos sa ale gar-se que hou ve pre ju í zo ao me lhor
apro ve i ta men to da téc ni ca de pro cri a ção.

A – Dos Aspec tos Ju rí di cos

Ini ci al men te, mu dou-se o ca put do art. 1º do
pro je to para de fi nir o al can ce do tex to nor ma ti vo,
con so an te o dis pos to no in ci so III do art. 7º da Lei
Com ple men tar nº 95, de 1998.

Por su ges tão do cha ma do Gru po de Cu ri ti ba,
eli mi nou-se do tex to a de fi ni ção de cri an ça, por ser
con si de ra da ex ple ti va. Da mes ma for ma, su pri miu-se
a de fi ni ção de em briões, dado que eles cons ti tu em
en ti da des já de li mi ta das no âm bi to da Me di ci na e da
Bi o lo gia.

Em se gui da, no mes mo § 1º do art. 1º, a re da ção
foi mo di fi ca da de for ma a ca rac te ri zar ju ri di ca men te os 
be ne fi ciá ri os da téc ni ca (in ci so I). Para tan to, em pres-
tou-se a de fi ni ção da Lei nº 8.971, de 1994, es ten den-
do o uso da téc ni ca de Pro cri a ção Me di ca men te Assis -
ti da para o ho mem e a mu lher em união es tá vel. Assim, 
não só os côn ju ges, mas os que vi vam em união es tá-
vel po de rão fa zer o uso da re fe ri da téc ni ca.

Em re la ção à pro i bi ção de apli ca ção de Pro cri a-
ção Me di ca men te Assis ti da nos ca sos em que a fer ti-
li da de de cor ra da pas sa gem da ida de re pro du ti va (in -
ci so III do art. 2º) e ao tra ta men to di fe ren ci a do – no
que tan ge ao di re i to à ma ter ni da de – con fe ri do às mu -
lhe res que ve nham a uti li zar a téc ni ca nes sa si tu a ção
(§ 3º do art. 12), além da im pre ci são dos ter mos
(ques tão tra ta da no item Dos Aspec tos Téc ni cos) há
tam bém, sub ja cen te a es ses dis po si ti vos, a ques tão
ju rí di ca da dis cri mi na ção con tra es sas mu lhe res, cujo 
di re i to ao tra ta men to igua li tá rio é ga ran ti do pela
Cons ti tu i ção.

Assim, mes mo ha ven do con cor dân cia, da ma i or
par te das pes so as en vol vi das, so bre a ne ces si da de
de ten tar evi tar os ca sos “te le vi si vos” de mu lhe res
com mais de 60 anos, grá vi das com o au xí lio da pro -
cri a ção as sis tida, che gou-se a con clu são de que a lei
não po de ria, por exem plo, de fi nir uma ida de de ter mi-
na da a par tir da qual as mu lhe res não mais te ri am di re-
i to a sub me ter-se ao em pre go das téc ni cas. E tam bém
que es sas mu lhe res não po de ri am ser tra ta das de for -
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ma di fe ren te em re la ção ao di re i to de ma ter ni da de so -
bre a cri an ça, o que le vou à su pres são do § 3º do art.
12 do pro je to. Des sa for ma, foi es ta be le ci da nova re da-
ção para o in ci so III do art. 2º, que re sol veu tan to a
ques tão ju rí di ca quan to a ori gi na da da im pre ci são do
dis po si ti vo.Infe liz men te, não res ta ram nor mas no tex to
para de sen co ra jar a ocor rên cia dos re fe ri dos ca sos
“tele vi si vos”, ônus que re ca iu so bre os mé di cos, res -
pon sá ve is por de fi nir as mu lhe res ap tas a se be ne fi ci-
a rem da Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da.

No in ci so III do art. 6º do subs ti tu ti vo, o pra zo
para guar da dos ar qui vos pas sa para cin qüen ta anos.
Ele va-se em vin te e cin co anos o pra zo do dis po si ti vo
cor res pon den te (art. 5º, III) do pro je to ori gi nal. Na ver -
da de, os di re i tos pes so a is pres cre vem em vin te anos.
Mas as in for ma ções so bre as pec tos ge né ti cos po dem
ser ne ces sá ri as além des te pra zo. De vem, por tan to,
es ses ar qui vos ser man ti dos além do pra zo pres cri ci-
o nal es ta be le ci do pela lei ci vil.

No art. 13, in se riu-se a de ter mi na ção que pro í be
os ci vil men te in ca pa zes de se rem do a do res, ten do
em vis ta que a do a ção pres su põe ca pa ci da de ci vil e
res pon sa bi li da de pe nal.

O art. 18 do subs ti tu ti vo, que tra ta da fi li a ção, di ri-
me de vez ques tão le van ta da pelo gru po de Cu ri ti ba: o
art. 12 do pro je to ori gi nal pa re cia não obe de cer a rota
cer ta e se gu ra para con fe rir ou res trin gir o di re i to de
ma ter ni da de ou pa ter ni da de, pois o fa zia com base em 
cri té ri os di fe ren tes (vo li ti vo, bi o ló gi co e so ci o a fe ti vo)
nas di ver sas si tu a ções. Ve ja mos: o do a dor (ou a mãe
subs ti tu ta) po de ria ob ter esse di re i to no caso de a cri -
an ça não ter pai (ou mãe) de fi ni do em seu re gis tro ci vil
(§ 1º); a cri an ça nas ci da a par tir de ga me ta de in di ví-
duo fa le ci do não te ria re co nhe ci da sua fi li a ção re la ti va
ao fa le ci do (§ 2º); a ma ter ni da de era con ce di da à mu -
lher que deu a luz à cri an ça, ex ce to se ela ti ves se re -
cor ri do à RA por ter ul tra pas sa do a ida de re pro du ti va
(§ 3º). O tex to ori gi nal, por tan to, ain da que o fi zes se
com o in tu i to de de sen co ra jar o uso ir res pon sá vel da
téc ni ca, ge ra va tra ta men to ju rí di co de si gual na de ter-
mi na ção da pa ter ni da de e da ma ter ni da de. Essa ques -
tão está ven ci da, por quan to o subs ti tu ti vo re conhe ce
como pais ape nas os be ne fi ciá ri os.

O art. 19 do subs ti tu ti vo re a fir ma o di re i to do be -
ne fi ciá rio à pa ter ni da de e ma ter ni da de, ex clu í do qual -
quer vín cu lo da cri an ça com os pais bi o ló gi cos, ex ce-
to no que toca aos im pe di men tos ma tri mo ni a is. A ex -
ce ção é ne ces sá ria para que não haja união es pú ria
ou in ces tu o sa.

A ir re vo ga bi li da de das con se qüên ci as ju rí di cas
re la ti vas à fi li a ção, es ta be le ci da no art.20 do subs ti tu-
ti vo, visa a to mar ex plí ci ta a res pon sa bi li da de dos be -

ne fi ciá ri os pela cri an ça ge ra da a par tir do uso da téc -
ni ca de Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da. Aliás, o
art. 21 do subs ti tu ti vo re for ça esse as pec to quan do
im pe de que os di re i tos re la ti vos à pa ter ni da de e ma -
ter ni da de re to mem aos pais bi o ló gi cos com a mor te
dos be ne fi ciá ri os.

O art. 22 do subs ti tu ti vo con fe re, por su ges tão
do gru po de Cu ri ti ba, com pe tên cia ao Mi nis té rio Pú -
bli co para fis ca li zar o uso das téc ni cas de Pro cri a ção
Me di ca men te Assis ti da. Para tan to, apli car-se-á, no
que cou ber, o dis pos to no Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te, con fe rin do-se, des se modo, ao Mi nis té-
rio Pú bli co os ins tru men tos le ga is ne ces sá ri os para o
exer cí cio de suas atri bu i ções.

Na se ção re la ti va aos cri mes, fo ram mo di fi ca dos
vá ri os as pec tos. Qu an to à téc ni ca le gis la ti va, por
exem plo, op tou-se por de fi nir em cada ar ti go o tipo
pe nal. O quan tum da pena tam bém foi es ta be le ci do
para evi tar ou pu nir, efe ti va men te, as con du tas ilí ci tas
mais gra ves, como, por exem plo, a prá ti ca da re du ção
em bri o ná ria, sem con tu do le var à co mi na ção de pe-
nas exa ge ra da men te pe sa das, que tor nem in viá vel a
apli ca ção da nor ma pe nal ao caso con cre to.

O art. 30 do subs ti tu ti vo es ta be le ce pena para a
im plan ta ção de mais de três em briões na mu lher re -
cep to ra. Tal pre vi são é ne ces sá ria para que se evi te o
pro ces so, que se ini cia pela in ser ção de vá ri os em-
briões, com o ob je ti vo de ga ran tir a gra vi dez, ain da
que seja ne ces sá rio re a li zar, a pos te ri o ri, a re du ção
em bri o ná ria.

Nes se mes mo sen ti do, foi ti pi fi ca da a con du ta
pre vis ta no art. 33, cujo pro pó si to é o de co i bir a pro -
du ção de em briões além da quan ti da de per mi ti da.

O in ci so II do art. 36 do subs ti tu ti vo visa a co i bir
que um mes mo do a dor te nha seu sê men uti li za do por 
di fe ren tes be ne fi ciá ri os, ge ran do des cen dên cia in-
con tro la da. Essa pre o cu pa ção vai ao en con tro da
nor ma que pro í be que os mé di cos e fun ci o ná ri os de
es ta be le ci men tos que pra ti cam a Pro cri a ção Me di ca-
men te Assis ti da se jam do a do res de ga me tas, ex ce to
na qua li da de de be ne fi ciá ri os. No mes mo sen ti do
ope ra a nor ma do in ci so II do pa rá gra fo úni co do alu -
di do art. 36, a qual pune aque le que for ne ce in for ma-
ções fal sas so bre qual quer as pec to re la ci o na do com
a do a ção de ga me tas.

Res sal te-se, ain da, a in clu são do art. 39, com o
ob je ti vo de tor nar o es ta be le ci men to e os pro fis si o na is
que nele atu am, ci vil e pe nal men te res pon sá ve is, en -
tre si, pelo em pre go da Pro cri a ção Me di ca men te
Assis ti da.
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No art. 41 da se ção re fe ren te às dis po si ções fi -
na is, o subs ti tu ti vo re gu la o des ti no dos em briões
con ge la dos exis ten tes an te ri or men te ao ad ven to da
lei, por quan to essa será uma si tu a ção de fato, que
tem de ser pre vis ta.

B – Dos Aspec tos Éti cos

Con for me sa li en tou o Gru po de Cu ri ti ba, o PLS 
nº 90/99 re ves tia-se de uma fe i ção ex ces si va men te
uti li ta ris ta, es pe lha da, en tre ou tros as pec tos, pela
de fi ni ção, como “usuá rio s”, das mu lhe res ou dos
ca sa is que ti ves sem so li ci ta do o em pre go de RA
com o ob je ti vo de pro cri ar. Assim sen do, op ta mos
por re no meá-los como “be ne fi ciá ri os”, ter mo que
con si de ra mos mais ade qua do à si tu a ção.

Tam bém im bu í do da in ten ção de se ater in te-
gral men te ao que pos sa ser con si de ra do éti co, este
pa re cer ex clui do tex to a pos si bi li da de de uti li za ção
da Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da para pre ven-
ção e tra ta men to de do en ças ge né ti cas ou he re di tá ri-
as – ten do em vis ta que essa pos si bi li da de traz o
enor me ris co de ser vir como sub ter fú gio para a prá ti-
ca da eu ge nia por pes so as ines cru pu lo sas –, ad mi tin-
do ape nas a pre ven ção de do en ças ge né ti cas li ga das
ao sexo (já que o pro ce di men to ne ces sá rio, a pré-se -
le ção se xu al, não re quer téc ni cas que pro mo vam
qual quer al te ra ção ge né ti ca). Além dis so, há que res -
sal tar que se en con tra em vi gor em nos so País a Lei
nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, que, em seu art. 8º,
já pro í be a ma ni pu la ção ge né ti ca de cé lu las ger mi na-
is hu ma nas (in ci so II) e a ma ni pu la ção de em briões
hu ma nos des ti na dos a ser vir como ma te ri al bi o ló gi co
dis po ní vel (in ci so IV).

De acor do com o § 1º do art. 2º do subs ti tu ti vo,
so men te os côn ju ges e as pes so as em união es tá vel
po de rão be ne fi ci ar-se da téc ni ca. Eli mi na-se, as sim,
a pos si bi li da de de pes so as sol te i ras se va le rem da
Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da para ge rar uma
cri an ça sem pai ou sem mãe. O que se quer res guar-
dar é o di re i to de a cri an ça vi ver no seio de uma fa mí-
lia com ple ta, ain da que essa si tu a ção ide al seja na tu-
ral men te pas sí vel de so frer mu dan ças ines pe ra das.

Na se ção re fe ren te às do a ções e na se ção que
tra ta de ga me tas e em briões, foi ex clu í da a pos si bi li-
da de de do a ção de em briões (art. 8º do subs ti tu ti vo).
Os em briões te rão que ser pro du zi dos em nú me ro
igual ou in fe ri or a três, em cada ci clo re pro du ti vo da
mu lher (art. 14 do subs ti tu ti vo). Não po de rão, tam-
bém, ser con ge la dos para uti li za ção pos te ri or, ou
seja, to dos os em briões pro du zi dos, den tro do li mi te
men ci o na do, de vem ser in tro du zi dos a fres co na be -
ne fi ciá ria.

Essas ca u te las evi tam pro ce di men tos abo mi ná-
ve is, como a ne ces si da de de re du ção em bri o ná ria.
Tam bém dis pen sam a pre vi são de ti tu la ri da de ou pro -
pri e da de de em briões, si tu a ção de cor ren te da pos si-
bi li da de de seu con ge la men to. De vi da men te apon ta-
da pelo Gru po de Cu ri ti ba, a ti tu la ri da de de em briões
equi pa ra a vida hu ma na à co i sa, so bre a qual se pode 
dis por li vre men te, como se fora um bem ma te ri al
qual quer. A dis cus são éti ca so bre o uso do em brião
fica as sim re sol vi da em vir tu de da ve da ção ex pres sa
do con ge la men to de em briões, con for me es ta be le ce
este pa re cer.

C – Dos Aspec tos Téc ni cos

Ape sar de a ex pres são “Re pro du ção Assis ti da”
ser co mu men te uti li za da, so bre tu do em vir tu de da
ma i or di vul ga ção da ter mi no lo gia ci en tí fi ca ame ri ca-
na, con si de ra mos que os ter mos “Pro cri a ção Me di-
ca men te Assis ti da’, pro ve ni en te da lín gua fran ce sa,
qua li fi ca me lhor a tec no lo gia ob je to da pro po si ção.

Alte rou-se igual men te a de no mi na ção “con sen-
ti men to in for ma do” – tam bém ori un da da ter mi no lo gia
ame ri ca na – para con sen ti men to li vre e es cla re ci do”,
con ce i to já con sa gra do na le gis la ção bra si le i ra (vide a 
Re so lu ção nº 196, do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de,
de 10 de ou tu bro de 1996) e mais con di zen te com o
per fil éti co que se de se ja im pri mir ao tex to do pro je to.

Em todo o art. 2º, pro cu rou-se a me lhor for ma de 
tor nar a re da ção mais pre ci sa e tec ni ca men te apro-
pri a da. Na opi nião dos es pe ci a lis tas, não exis te “in fer-
ti li da de ir re ver sí vel” e a “in fer ti li da de inex pli ca da” se -
ria me lhor qua li fi ca da como si tu a ção de in fer ti li da de
em que não se di ag nos ti cou ca u sa de fi ni da. Assim,
su pri miu-se o dis pos to no in ci so I do pro je to e in clu-
iu-se o § 2º do subs ti tu ti vo, no qual, por su ges tão da -
que les es pe ci a lis tas, fica es ta be le ci do tam bém que o
pra zo mí ni mo de es pe ra a ser obe de ci do le va rá em
con ta a ida de da mu lher re cep to ra.

O dis pos to nos in ci sos II e V do pro je to fo ram
con so li da dos no in ci so I do subs ti tu ti vo, que im põe a
ne ces si da de de ha ver “in di ca ção mé di ca” para o em -
pre go da Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da, con si de-
ra das as de ma is pos si bi li da des te ra pêu ti cas dis po ní-
ve is, sob pena de res pon sa bi li za ção do pro fis si o nal. A
ex pres são “in di ca ção mé di ca” é mais apro pri a da e pre -
ci sa do que “pro ba bi li da de efe ti va de su ces so”, con for-
me dis pu nha o in ci so V. Além dis so, a nova re da ção fa -
cul ta ao mé di co a de ci são so bre a con ve niên cia de uti -
li zar ou não as de ma is pos si bi li da des te ra pêu ti cas, ao
con trá rio da de ter mi na ção con ti da no an ti go in ci so II,
que pra ti ca men te obri ga va o pro fis si o nal a ex pe ri men-
tar pri me i ro os de ma is tra ta men tos pos sí ve is. Essa

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09791MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



nova si tu a ção, mais fle xí vel, con diz me lhor com o uni -
ver so mé di co, no qual “cada caso é um caso”.

Com re la ção ao dis pos to no in ci so III, que pro i-
bia o uso da téc ni ca nos ca sos em que a in fer ti li da de
fos se de cor ren te da pas sa gem da ida de re pro du ti va,
sur giu, nos de ba tes, a opi nião qua se unâ ni me de
que o con ce i to era mé di ca e ju ri di ca men te im pre ci-
so, o que pra ti ca men te im pos si bi li ta ria a im ple men-
ta ção do dis po si ti vo le gal. Como re sul ta do, foi ofe re-
ci da nova re da ção, que se li mi ta a exi gir que a mãe
seja fïsi ca e psi co lo gi ca men te apta para a ma ter ni-
da de, ava li a ção que deve le var em con ta sua ida de
cro no ló gi ca e ou tros cri té ri os es ta be le ci dos em re-
gu la men to.

Ou tros dis po si ti vos in tro du zi dos, para to mar
mais pre ci sas as de ter mi na ções da pro po si ção e es -
ta be le cer com ma i or acu i da de a res pon sa bi li da de do
pro fis si o nal mé di co, cons ti tu em a obri ga to ri e da de de
a in di ca ção mé di cas men ci o na da no ar ti go 2º cons tar
do do cu men to de con sen ti men to li vre e es cla re ci do
(in ci so I, do art. 4º) e de os es ta be le ci men tos que re a-
li zam Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da ela bo ra rem,
em cada caso, la u do com a in di ca ção da ne ces si da de
e opor tu ni da de para a re a li za ção da téc ni ca”.

Mo di fi cou-se, tam bém, a exi gên cia de que o
pro fis si o nal mé di co, res pon sá vel pela di re ção do es -
ta be le ci men to, seja “de vi da men te li cen ci a do”. con for-
me dis pu nha o in ci so I do art. 4º. Na ver da de, em nos -
so or de na men to ju rí di co não há si mi lar a essa exi gên-
cia: qual quer pro fis si o nal, des de que se te nha gra du-
a do em Me di ci na, pode exer cer qual quer es pe ci a li da-
de mé di ca. Assim, a li cen ça pas sou a ser exi gi da ex -
clu si va men te dos es ta be le ci men tos, ten do sido in clu-
í do um dis po si ti vo – o novo § 2º do art. 5º – para exi gir
do pro fis si o nal só a pro va de ca pa ci ta ção para tra ba-
lhar com a Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da.

Ou tro pon to, que con si de ra mos apri mo rar o pro -
je to, no que tan ge a se gu ran ça do em pre go da téc ni-
ca, diz res pe i to aos dis po si ti vos in clu í dos, no art. 8º,
para exi gir, em re la ção à do a ção, que: a do a ção não
se efe ti ve se hou ver ris co de dano para a sa ú de do
do a dor (1º); o do a dor de cla re, sob pena de res pon sa-
bi li da de, as do en ças de que sabe ser por ta dor (2º, II);
o re gu la men to pos sa de ter mi nar ida de li mi te do do a-
dor com base em cri té ri os que bus quem ga ran tir a
qua li da de do ga me ta do a do (3º).

Com o mes mo ob je ti vo de au men tar a se gu ran-
ça da Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da, o art. 36 do
subs ti tu ti vo ca rac te ri za como cri me a uti li za ção de
ga me ta do a do re a li za da a fres co ou sem as pro vas de 
con tro le de do en ças in fec to-con ta gi o sas.

D – Dos Aspec tos Admi nis tra ti vos

O in ci so V do art. 7º es ta be le ce que as clí ni cas
de ve rão in for mar o ór gão com pe ten te, a cada ano,
so bre suas ati vi da des. Esse dis po si ti vo soma-se ao
elen co de ou tros que fo ram acres ci dos ao tex to do
pro je to para ga ran tir que se exer ça o efe ti vo con tro le
da ati vi da de de Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da.

Nes sa mes ma li nha de con tro le, o § 6º do art. 7º
tam bém es ta be le ce, no caso de ces sa ção das ati vi-
da des do es ta be le ci men to, a obri ga to ri e da de de que
os re gis tros se jam trans fe ri dos para ór gão com pe ten-
te do Po der Pú bli co, como for ma de evi tar que se jam
per di das as in for ma ções so bre o em pre go das téc ni-
cas de pro cri a ção, in dis pen sá ve is para fins tan to ju rí-
di cos quan to mé di cos.

Há que se des ta car, ain da, que o do a dor, nos ter -
mos do art. 8º do subs ti tu ti vo, é obri ga do a de cla rar as
do a ções fe i tas a ou tros es ta be le ci men tos ou clí ni cas,
por quan to é ne ces sá rio que se exer ça o con tro le das
do a ções, com o pro pó si to de evi tar a ge ra ção de vá ri os
em briões a par tir de um mes mo do a dor de ga me tas.

Res sal te-se, por fim, a pre o cu pa ção es ta be le ci-
da no art. 12 do subs ti tu ti vo, em que é pre vis ta a exis -
tên cia de um re gis tro cen tral de do a ções e ges ta ções,
or ga ni za do pelo Po der Pú bli co, com base nas in for-
ma ções pe ri o di ca men te for ne ci das pe los es ta be le ci-
men tos. Esse ca das tro será obri ga to ri a men te con sul-
ta do para ga ran tir que um mes mo do a dor só ori gi ne
des cen den tes para um úni co par de be ne fi ciá ri os.

Dada a di men são da ta re fa fis ca li za tó ria a ser
le va da a efe i to pelo Po der Pú bli co, o subs ti tu ti vo pre -
vê a pos si bi li da de de co o pe ra ção, com Esta dos, com
o Dis tri to Fe de ral e com Mu ni cí pi os, para que a União
pos sa le var adi an te suas in cum bên ci as le ga is.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela apro va-
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 90, de 1999, que
não con tém ví cio quan to à cons ti tu ci o na li da de e ju ri-
di ci da de. Qu an to ao mé ri to, no en tan to, fo ram fe i tos
ajus tes, no sen ti do de to mar a pro po si ção mais pre ci-
sa do pon to de vis ta mé di co, ad mi nis tra ti vo e ju rí di co,
e mais co e ren te com nos sos prin cí pi os éti cos, o que
en se jou a apre sen ta ção do se guin te subs ti tu ti vo, que
in cor po ra as emen das de nú me ro 2, 6, 7, 8 e 9, que ti -
ve ram pa re cer fa vo rá vel, e re je i ta as emen das de nú -
me ro 3, 4, 5 e 11, que ti ve ram pa re cer con trá rio. O
subs ti tu ti vo in clui, ain da, a de ci são des ta Co mis são
que apro vou des ta que com o se guin te teor: ‘Pe na –
re clu são de um a qua tro anos’, con ti do na emen da de
nú me ro 10.
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EMENDA Nº 1 – CCJ
(SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9O, DE 1999

Dis põe so bre a pro cri a ção  Me di ca-
men te Assis ti da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is

Art. 1º Esta lei dis ci pli na o uso das téc ni cas de
Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da (PMA) que im por-
tam na im plan ta ção ar ti fi ci al de ga me tas ou em briões
hu ma nos, fer ti li za dos in vi tro, no apa re lho re pro du tor
de mu lhe res re cep to ras.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta Lei, atri -
bui-se a de no mi na ção de:

I – be ne fi ciá ri os aos côn ju ges ou ao ho mem e à
mu lher em união es tá vel, con for me de fi ni do na Lei nº
8.971, de 29 de de zem bro de 1994, que te nham so li-
ci ta do o em pre go de Pro cri a ção Me di ca men te Assis -
ti da;

II – ges ta ção de subs ti tu i ção ao caso em que
uma mu lher, de no mi na da ge ni to ra subs ti tu ta, te nha
au to ri za do sua in se mi na ção ar ti fi ci al ou a in tro du ção,
em seu apa re lho re pro du tor, de em briões fer ti li za dos
in vi tro, com o ob je ti vo de ge rar uma cri an ça para os
be ne fi ciá ri os, ob ser va das as li mi ta ções do art. 3º des -
ta Lei;

III – con sen ti men to li vre e es cla re ci do ao ato
pelo qual os be ne fi ciá ri os são es cla re ci dos so bre a
Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da e ma ni fes tam
con sen ti men to para a sua re a li za ção.

Art. 2º A uti li za ção da Pro cri a ção Me di ca men te
Assis ti da só será per mi ti da, na for ma au to ri za da nes -
ta lei e em seus re gu la men tos, nos ca sos em que se
ve ri fi ca in fer ti li da de e para a pre ven ção de do en ças
ge né ti cas li ga das ao sexo, e des de que:

I – exis ta, sob pena de res pon sa bi li da de, con for-
me es ta be le ci do no art. 38 des ta lei, in di ca ção mé di ca
para o em pre go da Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti-
da, con si de ra das as de ma is pos si bi li da des te ra pêu ti-
cas dis po ní ve is, e não se in cor ra em ris co gra ve de
sa ú de para a mu lher re cep to ra ou para a cri an ça;

II – a re cep to ra da téc ni ca seja uma mu lher ci vil-
men te ca paz, nos ter mos da lei, que te nha so li ci ta do
o tra ta men to de ma ne i ra li vre e cons ci en te, em do cu-
men to a ser ela bo ra do con for me o dis pos to nos arts.
4º e 5º des ta lei;

III – a re cep to ra da téc ni ca seja apta, fí si ca e psi -
co lo gi ca men te, apos ava li a ção que leve em con ta sua 

ida de cro no ló gi ca e ou tros cri té ri os es ta be le ci dos em
re gu la men to.

§ 1º So men te os côn ju ges ou o ho mem e a mu -
lher em união es tá vel po de rão ser be ne fi ciá ri os das
téc ni cas de Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da.

§ 2º Caso não se di ag nos ti que ca u sa de fi ni da
para a si tu a ção de in fer ti li da de, ob ser var-se-á, an tes
da uti li za ção da Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da,
pra zo mí ni mo de es pe ra, que será es ta be le ci do em
re gu la men to e le va rá em con ta a ida de da mu lher re -
cep to ra.

Art. 3º Fica per mi ti da a ges ta ção de subs ti tu i ção
em sua mo da li da de não-re mu ne ra da, nos ca sos em
que exis ta um pro ble ma mé di co que im pe ça ou con -
tra-in di que a ges ta ção na be ne fi ciá ria e des de que
haja pa ren tes co até o se gun do grau en tre os be ne fi-
ciá ri os e a ge ni to ra subs ti tu ta.

Pa rá gra fo úni co. A ges ta ção de subs ti tu i ção não 
po de rá ter ca rá ter lu cra ti vo ou co mer ci al, fi can do ve -
da da a mo da li da de co nhe ci da como úte ro ou bar ri ga
de alu guel.

SEÇÃO II
Do Con sen ti men to Li vre e Escla re ci do

Art. 4º O con sen ti men to li vre e es cla re ci do será
obri ga tó rio para am bos os be ne fi ciá ri os, ve da da a
ma ni fes ta ção da von ta de por pro cu ra dor, e será for -
ma li za do por ins tru men to par ti cu lar, que con te rá ne -
ces sa ri a men te os se guin tes es cla re ci men tos:

I – a in di ca ção mé di ca para o em pre go de Pro -
cri a ção Me di ca men te Assis ti da, no caso es pe cí fi co;

II – os as pec tos téc ni cos e as im pli ca ções mé di-
cas das di fe ren tes fa ses das mo da li da des de Pro cri a-
ção Me di ca men te Assis ti da dis po ní ve is, bem como
os cus tos en vol vi dos em cada uma de las;

III – os da dos es ta tís ti cos so bre a efe ti vi da de
das téc ni cas de Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da
nas di fe ren tes si tu a ções, in clu í dos aque les es pe cí fi-
cos do es ta be le ci men to e do pro fis si o nal en vol vi do,
com pa ra dos com os nú me ros re la ti vos aos ca sos em
que não se re cor reu à Pro cri a ção Me di ca men te
Assis ti da;

IV – a pos si bi li da de e a pro ba bi li da de de in ci-
dên cia de da nos ou efe i tos in de se ja dos para as mu -
lhe res e para os nas ci tu ros;

V – as im pli ca ções ju rí di cas da uti li za ção da
Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da;

VI – to das as in for ma ções con cer nen tes à ca pa-
ci ta ção dos pro fis si o na is e es ta be le ci men tos en vol vi-
dos;
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VII – de ma is in for ma ções es ta be le ci das em re -
gu la men to.

§ 1º O con sen ti men to men ci o na do nes te ar ti go,
a ser efe ti va do con for me as nor mas re gu la men ta do-
ras que irão es pe ci fi car as in for ma ções mí ni mas a se -
rem trans mi ti das, será exi gi do do do a dor e de seu
côn ju ge, ou da pes soa com quem viva em união es tá-
vel.

§ 2º No caso do pa rá gra fo an te ri or, as in for ma-
ções men ci o na das de vem in clu ir to das as im pli ca-
ções de cor ren tes do ato de doar, in clu si ve a pos si bi li-
da de de a iden ti fi ca ção do do a dor vir a ser co nhe ci da.

Art. 5º O con sen ti men to de ve rá re fle tir a li vre
ma ni fes ta ção da von ta de dos en vol vi dos, e o do cu-
men to ori gi na do de ve rá ex pli ci tar:

I – a téc ni ca e os pro ce di men tos au to ri za dos pe -
los be ne fi ciá ri os, in clu si ve o nú me ro de em briões a
se rem pro du zi dos, ob ser va do o li mi te dis pos to no ad.
14 des ta lei;

II – as cir cuns tân ci as em que do a dor ou de po si-
tan te au to ri za ou de sa u to ri za a uti li za ção de seus ga -
me tas.

SEÇÃO III
Dos Esta be le ci men tos e Pro fis si o na is que

Re a li zam a Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da

Art. 6º Clí ni cas, cen tros, ser vi ços e de ma is es ta-
be le ci men tos que re a li zam a Pro cri a ção Me di ca men-
te Assis ti da são res pon sá ve is:

I – pela ela bo ra ção, em cada caso, de la u do com 
a in di ca ção da ne ces si da de e opor tu ni da de para a re -
a li za ção da téc ni ca de Pro cri a ção Me di ca men te
Assis ti da;

II – pelo re ce bi men to de do a ções e pe las fa ses
de co le ta, ma nu se io, con tro le de do en ças in fec-
to-con ta gi o sas, con ser va ção, dis tri bu i ção e trans fe-
rên cia do ma te ri al bi o ló gi co hu ma no uti li za do na Pro -
cri a ção Me di ca men te Assis ti da, ve dan do-se a trans -
fe rên cia a fres co de ma te ri al do a do;

III – pelo re gis tro de to das as in for ma ções re la ti-
vas aos do a do res des se ma te ri al e aos ca sos em que
foi uti li za da a Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da, pelo 
pra zo de cin qüen ta anos após o em pre go das téc ni-
cas em cada si tu a ção;

IV – pela ob ten ção do con sen ti men to li vre e es -
cla re ci do dos be ne fi ciá ri os de Pro cri a ção Me di ca-
men te Assis ti da, do a do res e res pec ti vos côn ju ges ou
com pa nhe i ros em união es tá vel, na for ma de fi ni da na
Se ção II des ta Lei;

V – pe los pro ce di men tos mé di cos e la bo ra to ri a-
is exe cu ta dos.

Pa rá gra fo úni co. As res pon sa bi li da des es ta be le-
ci das nes te ar ti go não ex clu em ou tras, de ca rá ter
com ple men tar, a se rem es ta be le ci das em re gu la-
men to.

Art. 7º Para ob ter a li cen ça de fun ci o na men to,
clí ni cas, cen tros, ser vi ços e de ma is es ta be le ci men tos
que apli cam Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da de-
vem cum prir os se guin tes re qui si tos mí ni mos:

I – fun ci o nar sob a di re ção de um pro fis si o nal
mé di co;

II – dis por de re cur sos hu ma nos, téc ni cos e ma -
te ri a is con di zen tes com as ne ces si da des ci en tí fi cas
para re a li zar a Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da;

III – dis por de re gis tro de to dos os ca sos em que
te nha sido em pre ga da a Pro cri a ção Me di ca men te
Assis ti da, ocor ra ou não gra vi dez, pelo pra zo de cin -
qüen ta anos;

IV – dis por de re gis tro dos do a do res e das pro -
vas di ag nós ti cas re a li za das no ma te ri al bi o ló gi co a
ser uti li za do na Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da
com a fi na li da de de evi tar a trans mis são de do en ças e 
man ter esse re gis tro pelo pra zo de cin qüen ta anos
após o em pre go do ma te ri al;

V – in for mar o ór gão com pe ten te, a cada ano,
so bre suas ati vi da des con cer nen tes à Pro cri a ção Me -
di ca men te Assis ti da.

§ 1º A li cen ça men ci o na da no ca put des te ar ti-
go, obri ga tó ria para to dos os es ta be le ci men tos que
pra ti quem a Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da, será
vá li da por no má xi mo três anos e re no vá vel ao tér mi-
no de cada pe río do, po den do ser re vo ga da em vir tu-
de do des cum pri men to de qual quer dis po si ção des ta
Lei ou de seu re gu la men to.

§ 2º Exi gir-se-á do pro fis si o nal men ci o na do no
in ci so I des te ar ti go e dos de ma is mé di cos que atu am
no es ta be le ci men to pro va de ca pa ci ta ção para o em -
pre go de Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da.

§ 3º O re gis tro ci ta do no in ci so III des te ar ti go de -
ve rá con ter, por meio de pron tuá ri os, ela bo ra dos in clu-
si ve para a cri an ça, e de for mu lá ri os es pe cí fi cos, a
iden ti fi ca ção dos be ne fi ciá ri os e do a do res, as téc ni cas
uti li za das, a pré-se le ção se xu al, quan do im pres cin dí-
vel, na for ma do art. 17 des ta Lei, a ocor rên cia ou não
de gra vi dez, o de sen vol vi men to das ges ta ções, os
nas ci men tos, as mal for ma ções de fe tos ou re cém-nas-
ci dos e ou tros da dos de fi ni dos em re gu la men to.

§ 4º Em re la ção aos do a do res, o re gis tro ci ta do
no in ci so IV des te ar ti go de ve rá con ter a iden ti da de ci -
vil, os da dos clí ni cos de ca rá ter ge ral, foto acom pa-
nha da das ca rac te rís ti cas fe no tí pi cas e amos tra de
ma te ri al ce lu lar.
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§ 5º As in for ma ções de que tra ta este ar ti go são
con si de ra das si gi lo sas, sal vo nos ca sos es pe ci fi ca-
dos nes ta lei.

§ 6º No caso de en cer ra men to das ati vi da des, os
es ta be le ci men tos de que tra ta esta Se ção de ve rão
trans fe rir os re gis tros men ci o na dos nos in ci sos III e IV
des te ar ti go para o ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co.

SEÇÃO IV
Das Do a ções

Art. 8º Será per mi ti da a do a ção de ga me tas, sob 
a res pon sa bi li da de dos es ta be le ci men tos que pra ti-
cam a Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da, ve da das a
re mu ne ra ção e a co bran ça por esse ma te ri al, a qual -
quer tí tu lo.

§ 1º Não será per mi ti da a do a ção quan do hou -
ver ris co de dano para a sa ú de do do a dor, le van do-se
em con si de ra ção suas con di ções fí si cas e men ta is.

§ 2º O do a dor de ga me ta é obri ga do a de cla rar:
I – para qua is es ta be le ci men tos já re a li zou do a-

ção;
II – as do en ças de que tem co nhe ci men to ser

por ta dor.
§ 3º A re gu la men ta ção des ta lei po de rá es ta be-

le cer ida de li mi te para os do a do res, com base em cri -
té ri os que bus quem ga ran tir a qua li da de dos ga me tas
do a dos.

Art. 9º Os es ta be le ci men tos que pra ti cam a Pro -
cri a ção Me di ca men te Assis ti da es ta rão obri ga dos a
ze lar pelo si gi lo da do a ção e das in for ma ções so bre a
cri an ça nas ci da a par tir de ma te ri al do a do.

Art. 10. Excep ci o na-se o si gi lo es ta be le ci do no
ar ti go an te ri or nos ca sos au to ri za dos nes ta lei, obri -
gan do-se o es ta be le ci men to res pon sá vel pelo em-
pre go da Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da a for ne-
cer as in for ma ções so li ci ta das.

§ 1º Qu an do ra zões mé di cas in di ca rem ser de
in te res se da cri an ça ob ter in for ma ções ge né ti cas ne -
ces sá ri as para sua vida ou sa ú de, as in for ma ções re -
la ti vas ao do a dor de ve rão ser for ne ci das ex clu si va-
men te para o mé di co so li ci tan te.

§ 2º No caso au to ri za do no pa rá gra fo an te ri or,
res guar dar-se-á a iden ti da de ci vil do do a dor, mes mo
que o mé di co ve nha a en tre vis tá-lo para ob ter ma i o-
res in for ma ções so bre sua sa ú de.

Art. 11. A es co lha dos do a do res será res pon sa-
bi li da de do es ta be le ci men to que pra ti ca a Pro cri a ção
Me di ca men te Assis ti da e de ve rá ga ran tir, tan to quan -
to pos sí vel, se me lhan ça fe no tí pi ca e com pa ti bi li da de
imu no ló gi ca en tre do a dor e re cep tor.

Art. 12. Ha ve rá um re gis tro cen tral de do a ções e
ges ta ções, or ga ni za do pelo Po der Pú bli co com base
nas in for ma ções pe ri o di ca men te for ne ci das pe los es -
ta be le ci men tos que pra ti cam Pro cri a ção Me di ca men-
te Assis ti da, o qual será obri ga to ri a men te con sul ta do
para ga ran tir que um mes mo do a dor só ori gi ne des -
cen den tes para um úni co par de be ne fi ciá ri os.

Art. 13. Não po de rão ser do a do res, ex ce to na qua -
li da de de be ne fi ciá rio os di ri gen tes, fun ci o ná ri os e
mem bros, ou seus pa ren tes até o quar to grau, de equi -
pe de qual quer es ta be le ci men to que pra ti que a Pro cri a-
ção Me di ca men te Assis ti da e os ci vil men te in ca pa zes.

SEÇÃO V
Dos Ga me tas e Embriões

Art. 14. Na exe cu ção de téc ni ca de Pro cri a ção
Me di ca men te Assis ti da, po de rão ser pro du zi dos e
trans fe ri dos até três em briões, res pe i ta da a von ta de
da mu lher re cep to ra, a cada ci clo re pro du ti vo.

§ 1º Se rão obri ga to ri a men te trans fe ri dos a fres -
co to dos os em briões ob ti dos, obe de ci do o cri té rio de -
fi ni do no ca put des te ar ti go.

§ 2º Não se apli cam aos em briões ori gi na dos in
vi tro, an tes de sua in tro du ção no apa re lho re pro du tor
da mu lher re cep to ra, os di re i tos as se gu ra dos ao nas -
ci tu ro na for ma da lei.

Art. 15. Os es ta be le ci men tos que pra ti cam a
Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da fi cam au to ri za dos
a pre ser var ga me tas hu ma nos, do a dos ou de po si ta-
dos ape nas para ar ma ze na men to, pe los mé to dos
per mi ti dos em re gu la men to.

§ 1º Os ga me tas de po si ta dos ape nas para ar -
ma ze na men to só po de rão ser en tre gues à pes soa
de po si tan te, não po den do ser des tru í dos sem sua au -
to ri za ção.

§ 2º É obri ga tó rio o des car te de ga me tas:
I – sem pre que for so li ci ta do pelo do a dor ou de -

po si tan te;
II – sem pre que es ti ver de ter mi na do no do cu-

men to de con sen ti men to li vre e es cla re ci do;
III – nos ca sos co nhe ci dos de fa le ci men to de do -

a dor ou de po si tan te, res sal va da a hi pó te se em que
este úl ti mo te nha au to ri za do, em tes ta men to, a uti li za-
ção pós tu ma de seus ga me tas pela es po sa ou com -
pa nhe i ra.

Art. 16. Se rão de fi ni dos em re gu la men to os tem -
pos má xi mos de:

I – pre ser va ção de ga me tas de po si ta dos ape-
nas para ar ma ze na men to;

II – de sen vol vi men to de em briões in vi tro.
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Art. 17. A pré-se le ção se xu al só po de rá ocor rer
nos ca sos em que os be ne fi ciá ri os re cor ram à Pro cri-
a ção Me di ca men te Assis ti da em vir tu de de apre sen-
ta rem pro ba bi li da de ge né ti ca para ge rar cri an ças por-
ta do ras de do en ças li ga das ao sexo, me di an te au to ri-
za ção do Po der Pú bli co.

SEÇÃO VI
Da Fi li a ção

Art. 18. Será atri bu í da aos be ne fi ciá ri os a con di-
ção de pais da cri an ça nas ci da me di an te o em pre go
das téc ni cas de Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da.

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra do ao do a dor e à
cri an ça de que tra ta este ar ti go o di re i to re cí pro co de
aces so, ex ten si vo a pa ren tes, a qual quer tem po, por
meio do de po si tá rio dos re gis tros con cer nen tes à pro -
cri a ção, ob ser va do o dis pos to no in ci so III do art. 6º,
para o fim de con sul ta so bre dis po ni bi li da de de trans -
plan te de ór gãos ou te ci dos, ga ran ti do o ano ni ma to.

Art. 19. O do a dor e a ge ni to ra subs ti tu ta, e seus
pa ren tes bi o ló gi cos, não te rão qual quer es pé cie de
di re i to ou vín cu lo, quan to à pa ter ni da de ou ma ter ni-
da de, em re la ção à pes soa nas ci da a par tir do em pre-
go das téc ni cas de Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti-
da, sal vo os im pe di men tos ma tri mo ni a is.

Art. 20. As con se qüên ci as ju rí di cas do uso da
Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da, quan to à fi li a ção,
são ir re vo gá ve is a par tir do mo men to em que hou ver
em briões ori gi na dos in vi tro ou for cons ta ta da gra vi-
dez de cor ren te de in se mi na ção ar ti fi ci al.

Art. 21. A mor te dos be ne fi ciá ri os não res ta be le-
ce o pá trio po der dos pais bi o ló gi cos.

Art. 22. O Mi nis té rio Pú bli co fis ca li za rá a atu a-
ção dos es ta be le ci men tos que em pre gam téc ni cas de 
Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da, com o ob je ti vo de 
res guar dar os di re i tos do nas ci tu ro e a sa ú de e in te-
gri da de fí si ca das pes so as, apli can do-se, no que cou -
ber, as dis po si ções do Ca pí tu lo V da Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990.

SEÇÃO VII
Dos Cri mes

Art. 23. Pra ti car a re du ção em bri o ná ria:
Pena – re clu são de um a qua tro anos.
Pa rá gra fo úni co. Não se pune a re du ção em bri o-

ná ria fe i ta por mé di co se não hou ver ou tro meio de
sal var a vida da ges tan te.

Art. 24. Pra ti car a Pro cri a ção Me di ca men te
Assis ti da sem es tar pre vi a men te ca pa ci ta do para a
ati vi da de:

Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta.

Art. 25. Pra ti car a Pro cri a ção Me di ca men te
Assis ti da sem ob ter o con sen ti men to li vre e es cla re ci-
do dos be ne fi ciá ri os e dos do a do res na for ma de ter-
mi na da nes ta lei, bem como fazê-lo em de sa cor do
com os ter mos cons tan tes do do cu men to de con sen-
ti men to as si na do por eles:

Pena – re clu são, de dois a qua tro anos, e mul ta.
Art. 26. Par ti ci par da prá ti ca de úte ro ou bar ri ga

de alu guel, na con di ção de be ne fi ciá rio, in ter me diá rio
ou exe cu tor da téc ni ca:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
Art. 27. For ne cer ga me tas de po si ta dos ape nas

para ar ma ze na men to a qual quer pes soa que não
seja o pró prio de po si tan te, bem como em pre gar es -
ses ga me tas sem a au to ri za ção des te:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
Art. 28. De i xar de man ter as in for ma ções es pe-

ci fi ca das, de i xar de for ne cê-las nas si tu a ções pre vis-
tas ou nos ca sos não au to ri za dos, con so an te as de -
ter mi na ções des ta lei:

Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta.
Art. 29. Uti li zar ga me tas de do a do res ou de po si-

tan tes sa bi da men te fa le ci dos sal vo na hi pó te se em
que o de po si tan te te nha au to ri za do, em tes ta men to, a 
uti li za ção pós tu ma de seus ga me tas pela es po sa ou
com pa nhe i ra:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
Art. 30. Implan tar mais de três em briões na mu -

lher re cep to ra:
Pena – re clu são, de dois a seis anos, e mul ta.
Art. 31. Re a li zar a pré-se le ção se xu al de ga me-

tas ou em briões, res sal va do o dis pos to nes ta lei:
Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
Art. 32. Par ti ci par da prá ti ca de úte ro ou bar ri ga

de alu guel, na con di ção de ge ni to ra subs ti tu ta:
Pena – de ten ção, de seis me ses a dois anos, ou

mul ta.
Art. 33. Pro du zir em briões além da quan ti da de

per mi ti da:
Pena – re clu são de três a seis anos, e mul ta.
Art. 34. Arma ze nar, des tru ir, ou ce der em briões,

res sal va dos os ca sos pre vis tos nes ta lei:
Pena – re clu são de três a seis anos, e mul ta.
Art. 35. De i xar de im plan tar na mu lher re cep to ra

os em briões pro du zi dos, ex ce to no caso de con tra-in-
di ca ção mé di ca:

Pena – de ten ção de dois a seis anos, e mul ta.
Art. 36. Uti li zar ga me ta:
I – do a do por di ri gen te, fun ci o ná rio ou mem bro

de equi pe de qual quer es ta be le ci men to que  pra ti que
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a Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da ou seus pa ren-
tes até o quar to grau, e pelo ci vil men te in ca paz;

II – de que tem ciên cia ser de um mes mo do a dor
para mais de um par de be ne fi ciá ri os;

III – a fres co ou sem que te nha sido sub me ti do
ao con tro le de do en ças in fec to-con ta gi o sas:

Pena – re clu são de três a seis anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Na mes ma pena in cor re:
I – o mé di co que usar o seu pró prio ga me ta para

re a li zar a Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da, ex ce to
na qua li da de de be ne fi ciá rio;

II – o do a dor que omi tir da dos ou for ne cer in for-
ma ção fal sa ou in cor re ta so bre qual quer as pec to re la-
ci o na do ao ato de doar.

Art. 37. Re a li zar a pro cri a ção me di ca men te as -
sis ti da em pes so as que não se jam ca sa das ou não vi -
vam em união es tá vel:

Pena – de ten ção, de seis me ses a dois anos, ou
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Na mes ma pena in cor re o ho -
mem ou a mu lher que so li ci tar o em pre go da téc ni ca
para dela usu fru ir in di vi du al men te ou com ou trem que 
não o côn ju ge ou a com pa nhe i ra ou o com pa nhe i ro.

Art. 38. A prá ti ca de qual quer uma das con du tas
ar ro la das nes ta se ção acar re ta rá a per da da li cen ça do 
es ta be le ci men to de pro cri a ção me di ca men te as sis ti-
da, sem pre ju í zo das de ma is san ções le ga is ca bí ve is.

Art. 39. O es ta be le ci men to e os pro fis si o na is
mé di cos que nele atu am são, en tre si, ci vil e pe nal-
men te res pon sá ve is pelo em pre go da Pro cri a ção Me -
di ca men te Assis ti da.

SE ÇÃO VIII
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 40. O Po der Pú bli co re gu la men ta rá esta Lei, 
in clu si ve quan to às nor mas es pe ci fi ca do ras dos re-
qui si tos para a exe cu ção de cada téc ni ca de Pro cri a-
ção Me di ca men te Assis ti da, com pe tin do-lhe tam bém
con ce der a li cen ça aos es ta be le ci men tos que pra ti-
cam a Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da e fis ca li zar
suas atu a ções.

Art. 41. Os em briões con ge la dos exis ten tes até
a en tra da em vi gor da pre sen te Lei po de rão ser uti li-
za dos, com o con sen ti men to das pes so as que os ori -
gi na ram, na for ma per mi ti da nes ta Lei.

§ 1º Pre su me-se au to ri za da a uti li za ção, para re -
pro du ção, de em briões ori gi na dos in vi tro exis ten tes
an tes da en tra da em vi gor des ta Lei, se, no pra zo de
ses sen ta dias a con tar da data da pu bli ca ção des ta Lei,
os de po si tan tes não se ma ni fes ta rem em con trá rio.

§ 2º Incor re na pena pre vis ta no cri me ti pi fi ca do
no art. 34 aque le que des car tar em brião con ge la do
an te ri or men te à en tra da em vi gor des ta Lei.

Art. 42. A União po de rá ce le brar con vê nio com
os Esta dos, com o Dis tri to Fe de ral e com os Mu ni cí pi-
os para exer cer, em con jun to ou iso la da men te, a fis -
ca li za ção dos es ta be le ci men tos que pra ti cam a Pro -
cri a ção Me di ca men te Assis ti da.

Art. 43. Esta Lei en tra rá em vi gor no pra zo de um 
ano a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 12 de abril de 2003. – José
Agri pi no, Pre si den te – Ro ber to Re quião, Re la tor –
Amir Lan do – Bel lo Par ga – Ro meu Tuma – Lú cio
Alcân ta ra – Álva ro Dias – Pe dro Si mon – Ro ber to
Fre i re (com res tri ção) – José Edu ar do Du tra (com
Res tri ção) – Iris Re zen de – Agne lo Alves – Edu ar-
do Su plicy (com Res tri ção) – Sér gio Ma cha do –
Édi son Lo bão.

PARECER Nº 354, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

Cu i da-se do Pro je to de Lei do Se na do nº 90, de
1999, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que re -
gu la men ta as téc ni cas de Re pro du ção Assis ti da,
apre sen ta do em Ple ná rio no dia 9 de mar ço de 1999.

Foi dis tri bu í do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia (CCJ) e à Co mis são de Assun tos So -
ci a is (CAS), ca ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va,
nos ter mos do art. 91, I, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, foi de sig na do re la tor o Se na dor Ro ber to Re quião,
que apre sen tou re la tó rio fa vo rá vel na for ma de um
Subs ti tu ti vo. Das su be men das a ele apre sen ta das,
cin co fo ram aco lhi das (nºs 2, 6, 7, 8 e 9) e ou tras qua -
tro re je i ta das (nºs 3, 4, 5 e 11), sen do apro va do um
des ta que, con ti do na Su be men da nº 10. Os Se na do-
res Ro ber to Fre i re, José Edu ar do Du tra e Edu ar do
Su plicy vo ta ram fa vo ra vel men te, com res tri ções.

No dia 12 de abril de 2000, a pro po si ção foi
apro va da na CCJ, que con clu iu pela cons ti tu ci o na li-
da de e ju ri di ci da de da ma té ria e, ain da, com al te ra-
ções no mé ri to vi san do a, se gun do o re la tor, “...tor nar
a pro po si ção mais pre ci sa do pon to de vis ta mé di co,
ad mi nis tra ti vo e ju rí di co, e mais co e ren te com nos sos
prin cí pi os éti cos....”.

A pro po si ção foi en ca mi nha da à Co mis são de
Assun tos So ci a is, sen do aí re que ri da au diên cia pú bli-
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ca para a oi ti va de au to ri da des e es tu di o sos do tema,
des ti na da à ins tru ção da ma té ria.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 90, de 1999, ori -
gi nal men te, com põe-se de de zes se is ar ti gos, dis tri-
bu í dos em oito se ções: Dos Prin cí pi os Ge ra is (Se ção
I); Do Con sen ti men to Infor ma do (Se ção II); Dos Esta -
be le ci men tos e Pro fis si o na is (Se ção III); Das Do a-
ções (Se ção IV); Dos Ga me tas e Embriões (Se ção V); 
Da Fi li a ção da Cri an ça (Se ção VI); Dos Cri mes (Se -
ção VII) e Das Dis po si ções Fi na is (Se ção VIII).

O Subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo Se na dor Ro-
ber to Re quião e apro va do na Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pos sui qua ren ta e três ar ti-
gos, tam bém dis tri bu í dos em oito se ções, que man -
têm a es tru tu ra ori gi ná ria, al te ran do li ge i ra men te as
de no mi na ções da que las.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei do Se na do nº 90, de 1999, bem
como o Subs ti tu ti vo for mu la do pelo Se na dor Ro ber to
Re quião, apre sen tam uma es tru tu ra co mum, di ver-
gin do quan to à am pli tu de e à abran gên cia de de ter mi-
na dos dis po si ti vos. Em nos so en ten di men to, tan to o
Pro je to quan to o Subs ti tu ti vo a ele apre sen ta do são
de me ri tó rio con te ú do e de les nos ser vi mos exa us ti-
va men te para a ela bo ra ção de nos so re la tó rio, o qual
con clui pela apre sen ta ção de uma nova Emen da
Subs ti tu ti va, que con so li da as pro pos tas para a re gu-
la men ta ção da ma té ria.

Expo re mos, a se guir, as di ver sas se ções do
Subs ti tu ti vo por nós apre sen ta do, apon tan do seus
dis po si ti vos prin ci pa is e jus ti fi can do as mo di fi ca ções
le va das a efe i to.

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is

No Art. 1º De fi ne-se a Re pro du ção Assis ti da
como o uso de téc ni cas para a im plan ta ção ar ti fi ci al
de ga me tas ou em briões hu ma nos, fer ti li za dos in vi -
tro, para a im plan ta ção no or ga nis mo de mu lhe res re -
cep to ras.

Em seu pa rá gra fo úni co, con ce i tu am-se em-
briões hu ma nos, be ne fi ciá ri os e o ins ti tu to do con sen-
ti men to li vre e es cla re ci do.

Na de fi ni ção de be ne fi ciá ri os, cu i dou-se de es -
ten der seu âm bi to às mu lhe res e aos ca sa is, to ma dos
em sua ge ne ra li da de. Assim o fi ze mos le van do em
con ta a ve da ção cons ti tu ci o nal de se pro mo ver qua is-
quer dis cri mi na ções, como de cla ra o art. 3º, in ci so IV,
da Lei Ma i or:

“Art. 3º Cons ti tu em ob je ti vos fun da-
men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

..............................................................
IV – pro mo ver o bem de to dos, sem

pre con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida -
de e qua is quer ou tras for mas de dis cri-
mi na ção.” (gri fo nos so)

Ade ma is, o ca put do art. 5º re i te ra tal dis po si-
ção, ao afir mar que “To dos são igua is pe ran te a
lei, sem dis tin ção de qual quer na tu re za,.......“ (gri -
fo nos so)

Des sa ma ne i ra, in cor rer-se-ia em ví cio de in-
cons ti tu ci o na li da de caso hou ves se res tri ção ao di re i-
to à des cen dên cia, por meio da Re pro du ção Assis ti-
da, em ra zão do es ta do ci vil ou da for ma com que a
so ci e da de con ju gal se con fi gu ras se, seja em união
es tá vel, união li vre, ca sa men to ci vil ou a de no mi na da
união clan des ti na.

Tal pre o cu pa ção res pal da-se nos da dos so bre a 
po pu la ção bra si le i ra, os qua is de mons tram que a co -
a bi ta ção sem vín cu los le ga is evo lu iu de 6,5% em
1960 para 6,9% em 1970 e qua se du pli cou em 1980,
al can çan do 11,8%, se gun do es tu do da con sa gra da
de mó gra fa EIza Ber quó (A Fa mí lia no Bra sil: Aná li se
De mo grá fi ca e Ten dên ci as Re cen tes – Elza 3. Ber quó
e Ma ria Co le ta Oli ve i ra).

No art. 2º res trin giu-se a uti li za ção da Re pro du-
ção Assis ti da aos ca sos em que se ve ri fi ca a in fer ti li-
da de ou para a pre ven ção e o tra ta men to de do en ças
ge né ti co-he re di tá ri as. Ne ces sá ria se faz a in di ca ção
mé di ca, ple na ap ti dão fí si ca e men tal da re cep to ra e
do do a dor e, não sen do pos sí vel o di ag nós ti co eti o ló-
gi co da in fer ti li da de, ob ser var-se-á um pe río do mí ni-
mo de es pe ra para a efe ti va ção da Re pro du ção
Assis ti da, que será de ter mi na do em re gu la men to, por 
tra tar-se de ma té ria emi nen te men te téc ni ca.

Por fim, o art. 3º veda a prá ti ca da ges ta ção de
subs ti tu i ção, por en ten der mos que tal pro ce di men to
cria inú me ros óbi ces do pon to de vis ta ju rí di co, éti co e 
mo ral, re per cu tin do gra ve men te na vida da cri an ça.

SEÇÃO II
Do Con sen ti men to Li vre e Escla re ci do

O con sen ti men to li vre e es cla re ci do, de fi ni do no
art. 4º, será obri ga tó rio para os be ne fi ciá ri os, ve da da a
ma ni fes ta ção por pro cu ra dor, e será fir ma do em do cu-
men to par ti cu lar em que cons tem a in di ca ção mé di ca,
os as pec tos téc ni cos, os cus tos en vol vi dos, as im pli ca-
ções ju rí di cas e to das as in for ma ções es ta tís ti cas re le-
van tes acer ca da téc ni ca da Re pro du ção Assis ti da.
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Ha ve rá de cons tar do do cu men to a ma ni fes ta-
ção ex pres sa dos be ne fi ciá ri os de fal ta de in te res se
na ado ção de cri an ça ou ado les cen te, por oca sião
da for ma li za ção do ins tru men to. O ob je ti vo des sa
di re triz é res sal tar a na tu re za su ple ti va da re pro du-
ção as sis ti da, em re la ção a po lí ti cas de es tí mu lo à
ado ção. Do do cu men to de con sen ti men to li vre e es -
cla re ci do de ve rão cons tar, ain da, as con di ções em
que o do a dor ou de po si tan te au to ri za a uti li za ção
de seus ga me tas, in clu si ve após sua mor te, de
modo a evi tar to das as fu nes tas con se qüên ci as éti -
cas e ju rí di cas (prin ci pal men te as ques tões en vol vi-
das na he ran ça do pa tri mô nio do de cu jus) de cor-
ren tes da pos sí vel fe cun da ção com ga me ta de ori -
gem ex tra con ju gal.

SEÇÃO III
Dos Ser vi ços de Sa ú de e Pro fis si o na is

Os ar ti gos 5º e 6º tra tam dos ser vi ços de sa ú de
e dos pro fis si o na is ha bi li ta dos a re a li za rem a Re pro-
du ção Assis ti da.

Os ser vi ços de sa ú de que re a li zam a Re pro du-
ção Assis ti da de ve rão fun ci o nar sob a di re ção de um
pro fis si o nal mé di co de vi da men te ca pa ci ta do para a
uti li za ção da téc ni ca, além de dis por de equi pes mul ti-
pro fis si o na is e de re cur sos ma te ri a is e téc ni cos com -
pa tí ve is com o ní vel de com ple xi da de exi gi do para o
re fe ri do pro ce di men to.

Esses ser vi ços de ve rão, igual men te, ob ter li-
cen ça de fun ci o na men to e Cer ti fi ca do de Qu a li da de
em Bi os se gu ran ça jun to ao ór gãos com pe ten tes. Se -
rão, ain da, res pon sá ve is pela ob ten ção das in for ma-
ções ne ces sá ri as e pelo re gis tro de to dos os da dos
re le van tes para a prá ti ca das téc ni cas de Re pro du ção
Assis ti da, além de ou tros re qui si tos que po de rão vir a
ser es ta be le ci dos em re gu la men to.

SEÇÃO IV
Das Do a ções

No art. 7º per mi tem-se as do a ções de ga me tas,
ve da da qual quer for ma de re mu ne ra ção, e exi gem-se
to dos os cu i da dos ne ces sá ri os à pre ven ção de do en-
ças que pos sam sur gir no de sen vol vi men to da cri an-
ça ge ra da.

Os ser vi ços de sa ú de que re a li zam a Re pro du-
ção Assis ti da es ta rão obri ga dos a man ter si gi lo quan -
to à iden ti da de do do a dor e às in for ma ções so bre a
pes soa nas ci da por esse pro ces so. Entre tan to, po de-
rão re ve lá-las a esta, des de que ma ni fes te sua von ta-
de de ma ne i ra li vre e cons ci en te, ad mi tin do-se, para
tan to, a fi gu ra do re pre sen tan te le gal; a pro fis si o nal
mé di co ou a quem for res pon sá vel pela ce le bra ção de 

ca sa men to, nos ca sos em que tal in for ma ção seja ne -
ces sá ria à pre ser va ção de sua in te gri da de fí si ca ou
psí qui ca; e ain da para im pug na ção de ma tri mô nio,
em face das ve da ções da le gis la ção ci vil.

Os di ri gen tes, fun ci o ná ri os, mem bros de equi-
pes e seus pa ren tes até o quar to grau não po de rão
doar seus ga me tas ao ser vi ço de sa ú de onde exer -
çam suas ati vi da des, im pe din do-se, as sim, pos sí ve is
des vi os na con du ção do pro ces so.

Os in ca pa zes, por não go za rem da ple ni tu de de
dis cer ni men to ne ces sá rio, tam bém não po de rão ser
do a do res de ga me tas.

Impor tan te ori en ta ção nor ma ti va é a que se ins -
cul pe no art. 12, ali se re pro du zin do de ter mi na ção já
cons tan te da Lei nº 8.212, de 1991. Impor ta que os ór -
gãos cen tra li za do res de in for ma ções so bre do a ções
de ga me tas te nham ciên cia do pas sa men to de do a-
do res, para que se jam ado ta dos os pro ce di men tos
con cer nen tes a des ti na ção de ôvu los, es per ma to zói-
des e em briões, bem como para que se jam ado ta das
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as de na tu re za ju rí di ca.

SEÇÃO V
Dos Ga me tas e Embriões

O art. 13 de ter mi na que so men te dois em briões
po de rão ser pro du zi dos e trans fe ri dos, a fres co, a
cada ci clo re pro du ti vo. Essa me di da visa im pe dir a
ges ta ção múl ti pla in de se ja da e o pos sí vel ex ces so de 
em briões, o que tra ria gra ves con se qüên ci as éti cas e
ju rí di cas.

Per mi te-se a pre ser va ção de ga me tas, pe los
mé to dos e pra zos de fi ni dos em re gu la men to, por ser
ma té ria es sen ci al men te téc ni ca, e se rão en tre gues
so men te à pes soa do de po si tan te, não po den do ser
des tru í dos sem sua au to ri za ção. Na cir cuns tân cia em 
que ele ve nha a fa le cer, a uti li za ção do ga me ta pre -
ser va do far-se-á so men te me di an te sua au to ri za ção
pré via em do cu men to de con sen ti men to li vre e es cla-
re ci do ou tes ta men to.

A pré-se le ção se xu al será per mi ti da, res tri ti va-
men te, nas si tu a ções em que se apre sen tem ris cos
ge né ti cos de do en ças re la ci o na das ao sexo.

Ao de ter mi nar que os em briões ori gi na dos in vi-
tro, em fase an te ri or à sua im plan ta ção no úte ro, não
são do ta dos de per so na li da de ci vil, nos es for ça mos
para, pa u ta dos pela li te ra tu ra dis po ní vel e pelo bom
sen so, mi ni mi zar as di ver sas di fi cul da des ju rí di cas e
éti cas que po de ri am sur gir caso hou ves se, por par te
des se em brião, ti tu la ri da de a di re i tos ci vis, como o di -
re i to à he ran ça, por exem plo.
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É re le van te, se gun do nos so en ten di men to, si tu-
ar dou tri na ri a men te a ques tão do es ta tu to ju rí di co do
em brião, tal como é tra ta da atu al men te nos me i os
aca dê mi co-ju rí di cos. Para tan to, va le mo-nos das pa -
la vras es cla re ce do ras do Pro fes sor Edu ar do de Oli -
ve i ra Le i te, Dou tor em Di re i to Ci vil:

“Os re pre sen tan tes des ta ter ce i ra cor-
ren te (que con si de ra o em brião como po ten ci-
a li da de de pes soa), em bo ra re co nhe cen do
as pec tos de ver da de em cada uma das po si-
ções an te ri o res (te o ria con cep ci o nis ta e te o ria
ge né ti co-de sen vol vi men tis ta), en ten dem que
elas são in su fi ci en tes quan do afir ma das iso la-
da men te. Den tro de uma li nha eclé ti ca, esta
ten dên cia pro cu ra re com por e com ple tar os
pon tos que lhe pa re cem con tra di tó ri os na que-
las duas po si ções, sem in cor rer nos er ros, ou
equí vo cos, que se lhes re ve lam gra ves.

Sem clas si fi car o em brião na ca te go ria
“hu ma na”, nem tam pou co ne gar sua pos si-
bi li da de de tor nar-se “hu ma no”, a ter ce i ra
ten dên cia vi su a li za no em brião um es ta tu to
es pe cí fi co e ir re du tí vel que lhe é pró prio. E
em brião hu ma no é do ta do, des de o pri me i ro
mo men to de sua exis tên cia, de au to no mia,
mas que não é “hu ma na“, como pre ten de a
cor ren te con cep ci o nis ta, nem “bi o ló gi ca”,
como que rem os de sen vol vi men tis tas, mas
uma au to no mia “em bri o ná ria”.

Na óti ca des sa cor ren te eclé ti ca, o em -
brião, en quan to ca te go ria ori gi nal não se
pode con fun dir nem com a ca rac te rís ti ca hu -
ma na (que im pli ca a ocor rên cia de um ser
do ta do de per so na li da de), nem com a me ra-
men te ce lu lar (na me di da em que seu de-
sen vol vi men to con duz, ine xo ra vel men te, a
ca te go ria “hu ma na”).

..............................................................
Por isso, evi tan do a ten dên cia que

con sis te em trans por tar às ori gens o que só
exis ti rá mais tar de (como dou tri nam os con -
cep ci o nis tas), os adep tos des sa cor ren te
prefe rem fa lar de “ser hu ma no po ten ci al”, ou 
de “po ten ci a li da de da pes soa”, para de sig-
nar o es ta tu to es pe cí fi co do em brião.

Des sa ma ne i ra, se o em brião pre vi a men te à sua
im plan ta ção no or ga nis mo re cep tor não é do ta do de
per so na li da de ci vil, te mos, em con tra par ti da, as se gu-
ra da a sua pro te ção ju rí di ca por par te dos be ne fi ciá ri-
os, como dis põe o § 3º, do art. 13. Cre mos que nos sa
po si ção tu te la ju ri di ca men te o em brião, es pe ci fi can do
os res pon sá ve is por sua pro te ção e seu pos te ri or de -
sen vol vi men to no or ga nis mo re cep tor.

De ti ve mo-nos, tam bém, na re le van te ques tão
da pro du ção em ex ces so de em briões, co i bin do-a, ao

de ter mi nar a es tri ta quan ti da de de dois em briões a
se rem pro du zi dos e im plan ta dos a cada ci clo re pro-
du ti vo fe mi ni no, o que de ve rá ser re a li za do a fres co,
im pe din do-se sua cri o pre ser va ção. Caso esta fos se
per mi ti da, uma even tu al de sis tên cia dos be ne fi ciá ri-
os, ou mes mo sua mor te, re me te ria a uma si tu a ção
de im pas se, vez que os em briões con ge la dos te ri am
que ser des car ta dos ou do a dos a ou trem. To da via,
as si mi lan do ori en ta ção da le gis la ção es pa nho la, ad -
mi ti mos a pes qui sa e ex pe ri men ta ção com pré-em-
briões es pon ta ne a men te abor ta dos, des de que haja
au to ri za ção dos be ne fi ciá ri os.

SEÇÃO VI
Da Fi li a ção da Cri an ça

No art. 16, ga ran te-se, aos be ne fi ciá ri os da Re -
pro du ção Assis ti da, a pa ter ni da de ple na da cri an ça,
afas tan do-se qua is quer pos si bi li da des de ar güi ção
ju di ci al por par te dos do a do res dos ga me tas ou de
seus con sor tes. Com ple men tar men te, o § 1º des se
ar ti go as se ve ra que a mor te dos be ne fi ciá ri os não
res ta be le ce o po der pa ren tal dos pais bi o ló gi cos.

Tra tou-se de per mi tir o aces so do do a dor e da
pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro du ção Assis ti-
da aos re gis tros dos ser vi ços de sa ú de, com a fi na li-
da de de se ob ter in for ma ções mé di cas re le van tes ou
para a re a li za ção de trans plan tes de ór gãos e te ci dos,
o que é me di da de so li da ri e da de e jus ti ça.

O di re i to à iden ti da de, in clu so nos di re i tos de
per so na li da de da cri an ça ge ra da, en con tra-se ga-
ran ti do no § 1º do art. 9º, ao mes mo tem po em que
se as se gu ra que a pes soa ge ra da por Re pro du ção
Assis ti da fica im pe di da de con tra ir ma tri mô nio com
as cen den tes ou des cen den tes, com os afins em li -
nha reta e com ir mãos, ger ma nos ou não, e os co la-
te ra is até o se gun do grau, con for me dis pos to na le -
gis la ção ci vil.

O art. 18 pre vê a fis ca li za ção, pelo Mi nis té rio
Pú bli co, dos ser vi ços de sa ú de que pra ti cam as téc ni-
cas de Re pro du ção Assis ti da, apli can do-se, no que
cou ber, as dis po si ções do Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te.

SE ÇÃO VII
Das Infra ções e Pe na li da des

Aten den do à mo der na dou tri na pe nal, pro cu ra-
mos ape nar as in fra ções gra ves com pe nas pri va ti vas
de li ber da de, to man do como pa ra dig ma para a do si-
me tria da pena os cri mes de abor to pro vo ca do com e
sem o con sen ti men to da ges tan te.

A ex pe riên cia de mons tra que a pena ex ces si va
não pos sui qual quer fun ção pre ven ti va, edu ca ti va ou
res so ci a li za do ra. So men te uma po lí ti ca cri mi nal vol -
ta da para a edu ca ção e re in te gra ção da pes soa do
con de na do ao seio pro du ti vo da so ci e da de des cor ti-
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na no vos ho ri zon tes de es pe ran ça, fren te ao qua dro
som brio hoje re pre sen ta do pelo nos so sis te ma pri si o-
nal-car ce rá rio. Daí a op ção, no art. 19, por ou tras san -
ções que não a pri va ção ou res tri ção da li ber da de.

SE ÇÃO VIII
Das Dis po si ções Fi na is

Os ar ti gos 21 e 22 dis põem so bre a des ti na ção
dos em briões cri o pre ser va dos, até a data em que a
pre sen te Lei en tre em vi gor, e vi sam in cen ti var sua
do a ção, para fins re pro du ti vos, a ou tras pes so as, fér -
te is ou in fér te is, de modo a evi tar o seu des car te.

O art. 23 tra ta da or ga ni za ção de um ca das tro
na ci o nal que con te nha to dos os da dos re le van tes e
per ti nen tes à prá ti ca da Re pro du ção Assis ti da, em
todo o ter ri tó rio, in clu si ve quan to à in ci dên cia e pre va-
lên cia de efe i tos in de se já ve is e com pli ca ções de cor-
ren tes do pro ce di men to.

Os ar ti gos 24 e 25 acres cen tam dis po si ti vos à
Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, es ta be le cen do
a ve da ção da clo na gem ra di cal em se res hu ma nos
por meio de qual quer téc ni ca de ge ne tec no lo gia.
Essa me di da foi ado ta da para im pe dir que, ten do o
ma te ri al bi o ló gi co ao al can ce da mão, fos se pra ti ca da
so bre ele uma in ter ven ção, que, atu al men te, já é pro i-
bi da pela Instru ção Nor ma ti va nº 8, de 11 de ju lho de
1997, da Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu-
ran ça, vin cu la da ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo-
gia. Pre ten de mos atri bu ir-lhe for ça de lei, com o dis -
po si ti vo pro pos to.

Por fim, o art. 26 de ter mi na a en tra da em vi gor
des ta Lei a par tir de cen to e oi ten ta dias, con ta dos de
sua pu bli ca ção, per mi tin do que as pro fun das mo di fi-
ca ções in tro du zi das na re gu la ção da ma té ria se jam
as si mi la das pela so ci e da de, ser vi ços de sa ú de e pro -
fis si o na is que atu am na área de re pro du ção hu ma na,
o que jus ti fi ca o pe río do da va ca tio le gis.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções te ci das an te ri or-
men te, so mos pela apro va ção do Pro je to de Lei do
Se na do nº 90, de 1999, na for ma do se guin te Subs ti-
tu ti vo:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE 2001
(SUBSTITUTIVO)

Dis põe so bre a Re pro du ção Assis ti-
da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

SE ÇÃO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is

Art. 1º Esta Lei re gu la men ta o uso das téc ni cas
de Re pro du ção Assis ti da (RA) para a im plan ta ção ar -

ti fi ci al de ga me tas ou em briões hu ma nos, fer ti li za dos
in vi tro, no or ga nis mo de mu lhe res re cep to ras.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta Lei, atri -
bui-se a de no mi na ção de:

I – em briões hu ma nos ao re sul ta do da união in
vi tro de ga me tas, pre vi a men te à sua im plan ta ção no
or ga nis mo re cep tor, qual quer que seja o es tá gio de
seu de sen vol vi men to;

II – be ne fi ciá ri os às mu lhe res ou aos ca sa is
que te nham so li ci ta do o em pre go da Re pro du ção
Assis ti da;

III – con sen ti men to li vre e es cla re ci do ao ato
pelo qual os be ne fi ciá ri os são es cla re ci dos so bre a
Re pro du ção Assis ti da e ma ni fes tam, em do cu men to,
con sen ti men to para a sua re a li za ção, con for me dis-
pos to na Se ção II des ta Lei.

Art. 2º A uti li za ção das téc ni cas de Re pro du ção
Assis ti da será per mi ti da, na for ma au to ri za da nes ta
Lei e em seus re gu la men tos, nos ca sos em que se ve -
ri fi que in fer ti li da de e para a pre ven ção ou tra ta men to
de do en ças ge né ti cas ou he re di tá ri as, e des de que:

I – exis ta in di ca ção mé di ca para o em pre go da
Re pro du ção Assis ti da, con si de ra das as de ma is pos -
si bi li da des te ra pêu ti cas dis po ní ve is, se gun do o dis-
pos to em re gu la men to;

II – a re cep to ra da téc ni ca seja uma mu lher ci vil-
men te ca paz, nos ter mos da lei, que te nha so li ci ta do
o tra ta men to de ma ne i ra li vre, cons ci en te e in for ma-
da, em do cu men to de con sen ti men to li vre e es cla re ci-
do, a ser ela bo ra do con for me o dis pos to na Se ção II
des ta Lei;

III – a re cep to ra da téc ni ca seja apta, fí si ca e psi -
co lo gi ca men te, após ava li a ção que leve em con ta sua
ida de e ou tros cri té ri os es ta be le ci dos em re gu la men to;

IV – O do a dor seja con si de ra do apto fí si ca e
men tal men te, por meio de exa mes clí ni cos e com ple-
men ta res que se fa çam ne ces sá ri os.

Pa rá gra fo Úni co. Caso não se di ag nos ti que ca u-
sa de fi ni da para a si tu a ção de in fer ti li da de, ob ser-
var-se-á, an tes da uti li za ção da Re pro du ção Assis ti-
da, pra zo mí ni mo de es pe ra, que será es ta be le ci do
em re gu la men to e le va rá em con ta a ida de da mu lher
re cep to ra.

Art. 3º Fica pro i bi da a ges ta ção de subs ti tu i ção.

SEÇÃO II
Do Con sen ti men to Li vre e Escla re ci do

Art. 4º O con sen ti men to li vre e es cla re ci do será
obri ga tó rio para am bos os be ne fi ciá ri os, nos ca sos
em que a be ne fi ciá ria seja uma mu lher ca sa da ou em
união es tá vel, ve da da a ma ni fes ta ção da von ta de por
pro cu ra dor, e será for ma li za do em ins tru men to par ti-
cu lar, que con te rá ne ces sa ri a men te os se guin tes es -
cla re ci men tos:
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I – a in di ca ção mé di ca para o em pre go de Re -
pro du ção Assis ti da, no caso es pe cí fi co, com ma ni fes-
ta ção ex pres sa dos be ne fi ciá ri os de fal ta de in te res se
na ado ção de cri an ça ou ado les cen te;

II – os as pec tos téc ni cos, as im pli ca ções mé di-
cas das di fe ren tes fa ses das mo da li da des de Re pro-
du ção Assis ti da dis po ní ve is e os cus tos en vol vi dos
em cada uma de las;

III – os da dos es ta tís ti cos re fe ren tes à efe ti vi da de
dos re sul ta dos ob ti dos no ser vi ço de sa ú de onde se
re a li za rá o pro ce di men to de Re pro du ção Assis ti da;

IV – os re sul ta dos es ta tís ti cos e pro ba bi lís ti cos
acer ca da

in ci dên cia e pre va lên cia dos efe i tos in de se ja dos
nas téc ni cas de Re pro du ção Assis ti da, em ge ral e no
ser vi ço de sa ú de onde esta será re a li za da;

V – as im pli ca ções ju rí di cas da uti li za ção de Re -
pro du ção

Assis ti da;
VI – os pro ce di men tos au to ri za dos pe los be ne fi-

ciá ri os, in clu si ve o nú me ro de em briões a se rem pro -
du zi dos, ob ser va do o li mi te dis pos to no Art. 13 des ta
Lei;

VII – as con di ções em que o do a dor ou de po si-
tan te au to ri za a uti li za ção de seus ga me tas, in clu si ve
pos tu ma men te.

VIII – de ma is re qui si tos es ta be le ci dos em re gu-
la men to.

§ 1º O con sen ti men to men ci o na do nes te ar ti go
será tam bém exi gi do do do a dor e de seu côn ju ge ou
da pes soa com quem viva em união es tá vel e será fir -
ma do con for me as nor mas re gu la men ta do ras, as
qua is es pe ci fi ca rão as in for ma ções mí ni mas que lhes 
se rão trans mi ti das.

§ 2º No caso do pa rá gra fo an te ri or, as in for ma-
ções men ci o na das de vem in clu ir to das as im pli ca-
ções de cor ren tes do ato de doar, in clu si ve a pos si bi li-
da de de a iden ti fi ca ção do do a dor vir a ser co nhe ci da.

SEÇÃO III
Dos Serviços de Saúde e Profissionais

Art. 5º Os ser vi ços de sa ú de que re a li zam a Re -
pro du ção Assis ti da são res pon sá ve is:

I – pela ela bo ra ção, em cada caso, de la u do com 
a in di ca ção da ne ces si da de e opor tu ni da de para o
em pre go da téc ni ca de Re pro du ção Assis ti da;

II – pelo re ce bi men to de do a ções e pe las fa ses
de co le ta, ma nu se io, con tro le de do en ças in fec-
to-con ta gi o sas, con ser va ção, dis tri bu i ção e trans fe-
rên cia do ma te ri al bi o ló gi co hu ma no uti li za do na Re -
pro du ção Assis ti da, ve dan do-se a trans fe rên cia a
fres co de ma te ri al do a do;

III – pelo re gis tro de to das as in for ma ções re la ti-
vas aos do a do res e aos ca sos em que foi uti li za da a
Re pro du ção Assis ti da, pelo pra zo de cin qüen ta anos.

IV – pela ob ten ção do con sen ti men to li vre e es -
cla re ci do dos be ne fi ciá ri os de Re pro du ção Assis ti da,
do a do res e res pec ti vos côn ju ges ou com pa nhe i ros
em união es tá vel, na for ma de fi ni da na Ses são II des -
ta Lei.

V – pe los pro ce di men tos mé di cos e la bo ra to ri a-
is exe cu ta dos;

VI – pela ob ten ção do Cer ti fi ca do de Qu a li da de
em Bi os se gu ran ça jun to ao ór gão com pe ten te;

VII – pela ob ten ção de li cen ça de fun ci o na men-
to a ser ex pe di da pelo ór gão com pe ten te da ad mi nis-
tra ção, de fi ni do em re gu la men to;

Pa rá gra fo úni co. As res pon sa bi li da des es ta be le-
ci das nes te ar ti go não ex clu em ou tras, de ca rá ter
com ple men tar, a se rem es ta be le ci das em re gu la-
men to.

Art. 6º Para ob ter a li cen ça de fun ci o na men to, os 
ser vi ços de sa ú de que re a li zam Re pro du ção Assis ti-
da de vem cum prir os se guin tes re qui si tos mí ni mos:

I – fun ci o nar sob a di re ção de um pro fis si o nal
mé di co, de vi da men te ca pa ci ta do para re a li zar a Re -
pro du ção Assis ti da, que se res pon sa bi li za rá por to-
dos os pro ce di men tos mé di cos e la bo ra to ri a is exe cu-
ta dos;

II – dis por de equi pes mul ti pro fis si o na is, re cur-
sos téc ni cos e ma te ri a is com pa tí ve is com o ní vel de
com ple xi da de exi gi do pelo pro ces so de Re pro du ção
Assis ti da;

III – dis por de re gis tro de to dos os ca sos em que
te nha sido em pre ga da a Re pro du ção Assis ti da, ocor -
ra ou não gra vi dez, pelo pra zo de cin qüen ta anos;

IV – dis por de re gis tro dos do a do res e das pro -
vas di ag nos ti ca is re a li za das, pelo pra zo de cin qüen ta
anos após o em pre go do ma te ri al bi o ló gi co;

V – en ca mi nhar re la tó rio se mes tral de suas ati -
vi da des ao ór gão com pe ten te de fi ni do em re gu la-
men to.

§ 1º A li cen ça men ci o na da no ca put des te ar ti-
go será vá li da por até três anos, re no vá vel ao tér mi no
de cada pe río do, des de que ob ti do ou man ti do o Cer -
ti fi ca do de Qu a li da de em Bi os se gu ran ça, po den do
ser re vo ga da em vir tu de do des cum pri men to de qual -
quer dis po si ção des ta lei ou de seu re gu la men to.

§ 2º O re gis tro ci ta do no in ci so III des te ar ti go
de ve rá con ter a iden ti fi ca ção dos be ne fi ciá ri os e do a-
do res, as téc ni cas uti li za das, a pré-se le ção se xu al,
quan do im pres cin dí vel, na for ma do art. 15 des ta lei, a 
ocor rên cia ou não de gra vi dez, o de sen vol vi men to
das ges ta ções, os nas ci men tos, as mal for ma ções de
fe tos ou re cém-nas ci dos e ou tros da dos de fi ni dos em
re gu la men to.
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§ 3º Em re la ção aos do a do res, o re gis tro ci ta do
no in ci so IV des te ar ti go de ve rá con ter a iden ti da de ci -
vil, os da dos clí ni cos de ca rá ter ge ral, foto acom pa-
nha da das ca rac te rís ti cas fe no tí pi cas e uma amos tra
de ma te ri al ce lu lar.

§ 4º As in for ma ções de que tra ta este ar ti go são
con si de ra das si gi lo sas, sal vo nos ca sos es pe ci fi ca-
dos nes ta lei.

§ 5º No caso de en cer ra men to das ati vi da des,
os ser vi ços de sa ú de trans fe ri rão os re gis tros para o
ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co, de ter mi na do no
re gu la men to.

SEÇÃO IV
Das Do a ções

Art. 7º Será per mi ti da a do a ção de ga me tas, sob 
a res pon sa bi li da de dos ser vi ços de sa ú de que pra ti-
cam a Re pro du ção Assis ti da, ve da das a re mu ne ra-
ção e a co bran ça por esse ma te ri al, a qual quer tí tu lo.

§ 1º Não será per mi ti da a do a ção quan do hou -
ver ris co de dano para a sa ú de do do a dor, le van do-se
em con si de ra ção suas con di ções fí si cas e men ta is.

§ 2º O do a dor de ga me ta é obri ga do a de cla rar:
I – não ha ver do a do ga me ta an te ri or men te;
II – as do en ças de que tem co nhe ci men to ser

por ta dor, in clu si ve os an te ce den tes fa mi li a res, no que 
diz res pe i to a do en ças ge né ti co-he re di tá ri as e ou tras.

§ 3º Po de rá ser es ta be le ci da ida de li mi te para
os do a do res, com base em cri té ri os que bus quem ga -
ran tir a qua li da de dos ga me tas do a dos, quan do da re -
gu la men ta ção des ta lLei.

Art. 8º Os ser vi ços de sa ú de que pra ti cam a
Re pro du ção Assis ti da es ta rão obri ga dos a ze lar
pelo si gi lo da do a ção, im pe din do que do a do res e be -
ne fi ciá ri os ve nham a co nhe cer re ci pro ca men te suas
iden ti da des, e pelo si gi lo ab so lu to das in for ma ções
so bre a pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro du-
ção Assis ti da.

Art. 9º O si gi lo es ta be le ci do no ar ti go an te ri or
po de rá ser que bra do nos ca sos au to ri za dos nes ta lei, 
obri gan do-se o ser vi ço de sa ú de res pon sá vel pelo
em pre go da Re pro du ção Assis ti da a for ne cer as in-
for ma ções so li ci ta das, man ti do o se gre do pro fis si o nal
e, quan do pos sí vel, o ano ni ma to.

§ 1º A pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro-
du ção Assis ti da terá aces so, a qual quer tem po, di re-
ta men te ou por meio de re pre sen tan te le gal, e des de
que ma ni fes te sua von ta de, li vre, cons ci en te e es cla-
re ci da, a to das as in for ma ções so bre o pro ces so que
a ge rou, in clu si ve à iden ti da de ci vil do do a dor, obri -
gan do-se o ser vi ço de sa ú de res pon sá vel a for ne cer
as in for ma ções so li ci ta das, man ti dos os se gre dos
pro fis si o nal e de jus ti ça.

§ 2º Qu an do ra zões mé di cas ou ju rí di cas in di ca-
rem ser ne ces sá rio, para a vida ou a sa ú de da pes soa

ge ra da por pro ces so de Re pro du ção Assis ti da, ou
para opo si ção de im pe di men to do ca sa men to, ob ter
in for ma ções ge né ti cas re la ti vas ao do a dor, es sas de -
ve rão ser for ne ci das ao mé di co so li ci tan te, que guar -
da rá o de vi do se gre do pro fis si o nal, ou ao ofi ci al do re -
gis tro ci vil ou a quem pre si dir a ce le bra ção do ca sa-
men to, que no ti fi ca rá os nu ben tes e pro ce de rá na for -
ma da le gis la ção ci vil.

§ 3º No caso de mo ti va ção mé di ca, au to ri za do
no pa rá gra fo an te ri or, res guar dar-se-á a iden ti da de
ci vil do do a dor, mes mo que o mé di co ve nha a en tre vis-
tá-lo para ob ter ma i o res in for ma ções so bre sua sa ú de.

Art. 10. A es co lha dos do a do res será de res pon-
sa bi li da de do ser vi ço de sa ú de que pra ti ca a Re pro-
du ção Assis ti da e de ve rá as se gu rar a com pa ti bi li da de
imu no ló gi ca en tre do a dor e re cep tor.

Art. 11. Não po de rão ser do a do res os di ri gen tes,
fun ci o ná ri os e mem bros de equi pes, ou seus pa ren-
tes até o quar to grau, de ser vi ço de sa ú de no qual se
re a li ze a Re pro du ção Assis ti da.

Pa rá gra fo úni co. As pes so as in ca pa zes não po -
de rão ser do a do ras de ga me tas.

Art. 12. O Ti tu lar do Car tó rio de Re gis tro Ci vil de
Pes so as Na tu ra is fica obri ga do a co mu ni car ao ór gão
com pe ten te pre vis to no art. 5º, in ci sos VI e VII, até o
dia 10 de cada mês, o re gis tro dos óbi tos ocor ri dos no 
mês ime di a ta men te an te ri or, de ven do da re la ção
cons tar a fi li a ção, a data e o lo cal de nas ci men to da
pes soa fa le ci da.

§ 1º No caso de não ha ver sido re gis tra do ne-
nhum óbi to, de ve rá o Ti tu lar do Car tó rio de Re gis tro Ci -
vil de Pes so as Na tu ra is co mu ni car esse fato ao re fe ri-
do ór gão no pra zo es ti pu la do no ca put des te ar ti go.

§ 2º A fal ta de co mu ni ca ção na épo ca pró pria,
bem como o en vio de in for ma ções ine xa tas, su je i ta rá
o Ti tu lar de Car tó rio de Re gis tro Ci vil de Pes so as Na -
tu ra is à mul ta va riá vel de R$636,17 (se is cen tos e trin -
ta e seis re a is e de zes se te cen ta vos) a R$ 63.617,35
(ses sen ta e três mil, se is cen tos e de zes se te re a is e
trin ta e cin co cen ta vos), na for ma do re gu la men to.

§ 3º A co mu ni ca ção de ve rá ser fe i ta por meio de
for mu lá ri os para ca das tra men to de óbi to, con for me
mo de lo apro va do em re gu la men to.

§ 4º De ve rão cons tar, além dos da dos re fe ren-
tes à iden ti fi ca ção do Car tó rio de Re gis tro Ci vil de
Pes so as Na tu ra is, pelo me nos uma das se guin tes in -
for ma ções re la ti vas à pes soa fa le ci da:

I – nú me ro de ins cri ção do PIS/Pa sep;
II – nú me ro de ins cri ção no Insti tu to Na ci o nal do

Se gu ro So ci al – INSS, se con tri bu in te in di vi du al, ou
nú me ro de be ne fí cio pre vi den ciá rio – NB, se a pes soa
fa le ci da for ti tu lar de qual quer be ne fí cio pago pelo
INSS;

III – nú me ro do CPF;
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IV – nú me ro de re gis tro da Car te i ra de Iden ti da-
de e res pec ti vo ór gão emis sor;

V – nú me ro do tí tu lo de ele i tor;
VI – nú me ro do re gis tro de nas ci men to ou ca sa-

men to, com in for ma ção do li vro, da fo lha e do ter mo;
VII – nú me ro e sé rie da Car te i ra de Tra ba lho.

SEÇÃO V
Dos Gametas e Embriões

Art. 13. Na exe cu ção da téc ni ca de Re pro du ção
Assis ti da, po de rão ser pro du zi dos e trans fe ri dos até
dois em briões, res pe i ta da a von ta de da mu lher re cep-
to ra, a cada ci clo re pro du ti vo.

§ 1º Se rão obri ga to ri a men te trans fe ri dos a fres -
co to dos os em briões ob ti dos, obe de ci do o cri té rio de -
fi ni do no ca put des te ar ti go.

§ 2º Os em briões ori gi na dos in vi tro, an te ri or-
men te à sua im plan ta ção no or ga nis mo da re cep to ra,
não são do ta dos de per so na li da de ci vil.

§ 3º Os be ne fi ciá ri os são ju ri di ca men te res pon-
sá ve is pela tu te la do em brião e seu ul te ri or de sen vol-
vi men to no or ga nis mo re cep tor.

§ 4º São fa cul ta das a pes qui sa e ex pe ri men ta-
ção com em briões trans fe ri dos e es pon ta ne a men te
abor ta dos, des de que haja au to ri za ção ex pres sa dos
be ne fi ciá ri os.

Art. 14. Os ser vi ços de sa ú de são au to ri za dos a
pre ser var ga me tas hu ma nos, do a dos ou de po si ta dos
ape nas para ar ma ze na men to, pe los mé to dos e pra-
zos de fi ni dos em re gu la men to.

§ 1º Os ga me tas de po si ta dos ape nas para ar -
ma ze na men to se rão en tre gues so men te à pes soa
de po si tan te, não po den do ser des tru í dos sem sua au -
to ri za ção.

§ 2º É obri ga tó rio o des car te de ga me tas:
I – quan do so li ci ta do pelo de po si tan te;
II – quan do hou ver pre vi são no do cu men to de

con sen ti men to li vre e es cla re ci do;
III – nos ca sos de fa le ci men to do de po si tan te,

sal vo se hou ver ma ni fes ta ção de sua von ta de, ex-
pres sa em do cu men to de con sen ti men to li vre e es cla-
re ci do ou em tes ta men to, per mi tin do a uti li za ção pós -
tu ma de seus ga me tas.

Art. 15. A pré-se le ção se xu al será per mi ti da nas
si tu a ções clí ni cas que apre sen ta rem ris co ge né ti co
de do en ças re la ci o na das ao sexo, con for me se dis pu-
ser em re gu la men to.

SEÇÃO VI
Da Filiação da Criança

Art. 16. Será atri bu í da aos be ne fi ciá ri os a con di-
ção de pa ter ni da de ple na da cri an ça nas ci da me di an-
te o em pre go de téc ni ca de Re pro du ção Assis ti da.

§ 1º A mor te dos be ne fi ciá ri os não res ta be le ce o 
po der pa ren tal dos pais bi o ló gi cos.

§ 2º A pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro-
du ção Assis ti da e o do a dor te rão aces so aos re gis-
tros do ser vi ço de sa ú de, a qual quer tem po, para ob -
ter in for ma ções para trans plan te de ór gãos ou te ci-
dos, ga ran ti do o se gre do pro fis si o nal e, sem pre que
pos sí vel, o ano ni ma to.

Pa rá gra fo Úni co. O aces so re fe ri do no ca put
es ten der-se-á até os pa ren tes de 2º grau do do a dor
e da pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro du ção
Assis ti da.

Art. 17. O do a dor e seus pa ren tes bi o ló gi cos não 
te rão qual quer es pé cie de di re i to ou vín cu lo, quan to à
pa ter ni da de ou ma ter ni da de, em re la ção à pes soa
nas ci da a par tir do em pre go das téc ni cas de Re pro-
du ção Assis ti da, sal vo os im pe di men tos ma tri mo ni a is
elen ca dos na le gis la ção ci vil.

Art. 18. Os ser vi ços de sa ú de que re a li zam a
Re pro du ção Assis ti da su je i tam-se, sem pre ju í zo das
com pe tên ci as de ór gão da ad mi nis tra ção de fi ni do em 
re gu la men to, à fis ca li za ção do Mi nis té rio Pú bli co,
com o ob je ti vo de res guar dar a sa ú de e a in te gri da de
fí si ca das pes so as en vol vi das, apli can do-se, no que
cou ber, as dis po si ções da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990 (Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te).

SEÇÃO VII
Das Infra ções e Pe na li da des

Art. 19. Cons ti tu em cri mes:
I – pra ti car o mé di co a Re pro du ção Assis ti da

sem es tar ha bi li ta do para a ati vi da de;
II – pra ti car o mé di co a Re pro du ção Assis ti da

sem ob ter o con sen ti men to li vre e es cla re ci do dos be -
ne fi ciá ri os e dos do a do res na for ma de ter mi na da
nes ta lei, ou em de sa cor do com os ter mos cons tan tes
do do cu men to de con sen ti men to por eles as si na do;

III – par ti ci par o mé di co do pro ce di men to de
ges ta ção de subs ti tu i ção, na con di ção de be ne fi ciá-
rio, in ter me diá rio ou exe cu tor da téc ni ca;

IV – for ne cer o mé di co ga me tas de po si ta dos
ape nas para ar ma ze na men to a qual quer pes soa que
não o pró prio de po si tan te, ou em pre gar es ses ga me-
tas sem sua pré via au to ri za ção;

V – de i xar o mé di co de man ter as in for ma ções exi-
gi das na for ma es pe ci fi ca da, não as for ne cer nas si tu a-
ções pre vis tas ou di vul gá-las a ou trem nos ca sos não
au to ri za dos, con so an te as de ter mi na ções des ta lei;

VI – uti li zar o mé di co ga me tas de do a do res ou
de po si tan tes sa bi da men te fa le ci dos, sal vo na hi pó te-
se em que te nha sido au to ri za da, em do cu men to de
con sen ti men to li vre e es cla re ci do, ou em tes ta men to,
a uti li za ção pós tu ma de seus ga me tas;
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VII – im plan tar o mé di co mais de dois em briões
na mu lher re cep to ra;

VIII – re a li zar o mé di co a pré-se le ção se xu al de
ga me tas ou em briões, res sal va do o dis pos to nes ta lei;

IX – pro du zir o mé di co em briões além da quan ti-
da de per mi ti da;

X – ar ma ze nar ou ce der o mé di co em briões,
res sal va dos os ca sos em que a im plan ta ção seja con -
tra-in di ca da;

XI – de i xar o mé di co de im plan tar na mu lher re -
cep to ra os em briões pro du zi dos, ex ce to no caso de
con tra-in di ca ção mé di ca;

XII – des car tar o mé di co em brião an tes da im -
plan ta ção no or ga nis mo re cep tor;

XIII – uti li zar o mé di co ga me ta:

a) do a do por di ri gen te, fun ci o ná rio ou
mem bro de equi pe do ser vi ço de sa ú de em
que re a li ze a Re pro du ção Assis ti da, ou seus 
pa ren tes até o quar to grau;

b) de pes soa in ca paz;
c) de que tem ciên cia ser de um mes -

mo do a dor, para mais de um be ne fi ciá rio;
d) a fres co ou sem que te nha sido sub -

me ti do ao con tro le de do en ças in fec to-con-
ta gi o sas e ou tros exa mes com ple men ta res.

§ 1º As in fra ções pre vis tas nes te ar ti go se rão
pu ni das com:

I – pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de;
II – mul ta;
III – sus pen são da li cen ça para exer cer fun ção

ou pro fis são.
§ 2º Ao apli car as me di das pre vis tas nes te ar ti-

go, cu mu la ti va men te ou não, o juiz con si de ra rá a na -
tu re za e a gra vi da de do de li to e a pe ri cu lo si da de do
agen te.

Art. 20. Cons ti tu em cri mes:
I – Inter vir so bre ga me tas ou em briões in vi tro

com fi na li da de di fe ren te das per mi ti das nes ta lei.
Pena: de ten ção, de seis me ses a dois anos, e

mul ta.
II – Uti li zar o mé di co do pró prio ga me ta para re -

a li zar a Re pro du ção Assis ti da, ex ce to na qua li da de
de be ne fi ciá rio.

Pena: de ten ção, de um a dois anos, e mul ta.
III – Omi tir o do a dor da dos ou for ne ci men to de

in for ma ção fal sa ou in cor re ta so bre qual quer as pec to
re la ci o na do ao ato de doar.

Pena: de ten ção, de 3 me ses a um ano, e mul ta.
IV – Pra ti car o mé di co re du ção em bri o ná ria,

com con sen ti men to, após a im plan ta ção no or ga nis-
mo da re cep to ra, sal vo nos ca sos em que hou ver ris -
co de vida para a mu lher.

Pena: re clu são de um a qua tro anos.
V – Pra ti car o mé di co re du ção em bri o ná ria, sem 

con sen ti men to, após a im plan ta ção no or ga nis mo da
re cep to ra, sal vo nos ca sos em que hou ver ris co de
vida para a mu lher.

Pena: re clu são de três a dez anos.
Pa rá gra fo úni co. As pe nas co mi na das nos in ci-

sos IV e V des te ar ti go são au men ta das de um ter ço,
se, em con se qüên cia do pro ce di men to re du tor, a re -
cep to ra so fre le são cor po ral de na tu re za gra ve; e são
du pli ca das, se, pela mes ma ca u sa, lhe so bre vém a
mor te.

SEÇÃO VIII
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 21. Os em briões con ser va dos até a data de
en tra da em vi gor des ta lei po de rão ser do a dos ex clu-
si va men te para fins re pro du ti vos, com o con sen ti-
men to pré vio dos pri me i ros be ne fi ciá ri os, res pe i ta dos
os dis po si ti vos da Se ção IV.

Pa rá gra fo úni co. Pre su me-se au to ri za da a do a-
ção se, no pra zo de ses sen ta dias, os pri me i ros be ne-
fi ciá ri os não se ma ni fes ta rem em con trá rio.

Art. 22. O Po der Pú bli co pro mo ve rá cam pa nhas
de in cen ti vo à uti li za ção, por pes so as in fér te is ou não, 
dos em briões pre ser va dos e ar ma ze na dos até a data
de pu bli ca ção des ta lei, pre fe ren ci al men te ao seu
des car te.

Art. 23. O Po der Pú bli co or ga ni za rá um ca das tro
na ci o nal per ma nen te de in for ma ções so bre a prá ti ca
da Re pro du ção Assis ti da em todo o ter ri tó rio, com a
fi na li da de de or ga ni zar es ta tís ti cas e tor nar dis po ní-
ve is os da dos so bre o quan ti ta ti vo dos pro ce di men tos
re a li za dos, a in ci dên cia e pre va lên cia dos efe i tos in -
de se ja dos e de ma is com pli ca ções, os ser vi ços de sa -
ú de e os pro fis si o na is que a re a li zam e de ma is in for-
ma ções con si de ra das apro pri a das, se gun do se dis-
pu ser em re gu la men to.

Art. 24. A Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 8º A São ve da dos, na ati vi da de
com hu ma nos, os ex pe ri men tos de clo na-
gem ra di cal atra vés de qual quer téc ni ca de
ge ne tec no lo gia.” (NR)

Art. 25. O art. 13 da Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro
de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so:

“III -A – re a li zar ex pe ri men tos de clo-
na gem hu ma na ra di cal atra vés de qual quer
téc ni ca de ge ne tec no lo gia;” (AC)

Art. 26. Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Tião Vi a na, Re la tor.
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Pre si den te: Ro meu Tuma – Re la tor: Tião Vi a na
– Mar lu ce Pin to (PMDB) – Ma u ro Mi ran da (PMDB)
– Ju vên cio da Fon se ca (PMDB) – Val mir Ama ral
(PMDB) – Ge ral do Althoff (PFL) – Mo re i ra Men des
(PFL) – Le o mar Qu in ta ni lha (PFL) – Lind berg Cury
(PFL) – Be ní cio Sam pa io (BLOCO PSDB-PPB) –
Re gi nal do Du ar te (BLOCO PSDB-PPB) – Chi co
Sar to ri (BLOCO PSDB-PPB) – Emí lia Fer nan des
(BLOCO PT – PDT – PPS) – Se bas tião Ro cha
(BLOCO PT – PDT – PPS) – Tião Vi a na (BLOCO PT
– PDT – PPS) – Ge ral do Cân di do (PT).

PARECER Nº 355, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre as emen das apre sen ta das em tur-
no su ple men tar, na que la Co mis são.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

Tra ta-se de dez emen das ofe re ci das ao Subs ti-
tu ti vo de nos sa au to ria apro va do na Co mis são de
Assun tos So ci a is (CAS), que tem po der ter mi na ti vo
so bre a ma té ria.

As Emen das nº 1 e nº 2 fo ram apre sen ta das
con jun ta men te pe los Se na do res Lú cio Alcân ta ra (au -
tor do pro je to) e Ro ber to Re quião (au tor do Subs ti tu ti-
vo apro va do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – CCJ). As Emen das de nº 3 a nº 9 são de
au to ria do Se na dor Ge ral do Althoff. A emen da nº 10
foi ofe re ci da pelo Se na dor Ro me ro Jucá.

A Emen da nº 1 res ta be le ce o tra ta men to dado
aos cri mes no Subs ti tu ti vo da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e al te ra, por tan to, toda a re -
da ção da Se ção VII do Subs ti tu ti vo da Co mis são de
Assun tos So ci a is.

A Emen da nº 2 al te ra o ca put do Art. 2º para
res trin gir a uti li za ção da Re pro du ção Assis ti da (RA) –
além dos ca sos em que se ve ri fi que in fer ti li da de – à
pre ven ção de do en ças ge né ti cas li ga das ao sexo, o
que al te ra o dis pos to no tex to de nos so Subs ti tu ti vo,
que ad mi te “a pre ven ção ou tra ta men to de do en ças
ge né ti cas ou he re di tá ri as”. Se gun do os au to res da
emen da, “essa pos si bi li da de traz o enor me ris co de
ser vir como sub ter fú gio para a prá ti ca da eu ge nia por
pes so as ines cru pu lo sas”. Além dis so, a emen da in-
tro duz um pa rá gra fo no ar ti go tam bém para res trin gir
o uso da Re pro du ção Assis ti da, que pas sa a po der
ser uti li za da so men te por “côn ju ges ou o ho mem e a
mu lher em união es tá vel”, de for ma a pos si bi li tar à cri -
an ça “vi ver no seio de uma fa mí lia com ple ta”.

A Emen da nº 3 al te ra os in ci sos VI e VII e o § 2º
do Art. 4º, com o ob je ti vo de li be rar o nú me ro de em -
briões a se rem pro du zi dos; ad mi tir o con ge la men to
de em briões – o que pres su põe a pro du ção de em-
briões ex ce den tes; e res trin gir a pos si bi li da de de co -
nhe ci men to da iden ti fi ca ção do do a dor à iden ti fi ca ção
ge né ti ca.

Se gun do a jus ti fi ca ção, es pe ci a lis tas em Re pro-
du ção Assis ti da con si de ram in viá vel li mi tar a pro du-
ção de em briões, uma vez que isso po de rá en ca re cer
o tra ta men to e im por ma i o res ris cos à sa ú de fí si ca e
men tal da mu lher, na hi pó te se de os dois óvu los es co-
lhi dos não se rem fe cun da dos ou de os em briões não
se de sen vol ve rem para se rem trans fe ri dos, pois, nes -
se caso, a pa ci en te terá de aguar dar ou tro ci clo re pro-
du ti vo, ser no va men te me di ca da com hor mô ni os e
sub me ter-se a ou tra co le ta sob anes te sia, pro ce di-
men tos que en vol vem ris cos e que po de ri am ser evi -
ta dos caso se per mi ta a pro du ção de tan tos em briões
quan tos óvu los fo rem co le ta dos.

O au tor da emen da sa li en ta, ain da, que “ne-
nhum país do mun do li mi ta o nú me ro de em briões a
se rem pro du zi dos” e que a pre o cu pa ção mun di al se
con cen tra em re du zir o nú me ro de ges ta ções múl ti-
plas por meio da li mi ta ção do nú me ro de em briões a
se rem trans fe ri dos. Se gun do ele “o con ge la men to de
em briões é a so lu ção” para a im po si ção des se li mi te,
jun ta men te com a pro i bi ção do des car te. Por isso, a
emen da es ta be le ce de ter mi na ção para in clu ir no do -
cu men to de con sen ti men to li vre e es cla re ci do a pos -
si bi li da de de uso dos em briões para do a ção ou uti li-
za ção pós tu ma.

Qu an to à úl ti ma al te ra ção, o au tor da emen da
con si de ra que, na hi e rar quia de va lo res, a pro te ção
da fa mí lia so bre pu ja o even tu al di re i to de o fi lho nas ci-
do do tra ta men to co nhe cer sua ori gem por meio da
iden ti da de ci vil do do a dor, ra zão por que a emen da
res trin ge esse co nhe ci men to à iden ti da de ge né ti ca.

A Emen da nº 4 subs ti tui a ve da ção à trans fe rên-
cia a fres co de “ma te ri al do a do” pela ve da ção da
trans fe rên cia de “sê men do a do a fres co”, pois, con-
for me lem bra seu au tor, na re a li da de atu al, a téc ni ca
de con ge la men to de óvu los é ex pe ri men tal e a uti li za-
ção a fres co de óvu los não pro vo ca a trans mis são de
do en ças, caso os pro ce di men tos de co le ta e ma nu se-
io e o con tro le de do en ças na do a do ra fo rem re a li za-
dos ade qua da men te.

A Emen da nº 5 re for ça o si gi lo da do a ção ao al -
te rar o ca put do Art. 9º de “O si gi lo es ta be le ci do no ar-
ti go an te ri or po de rá ser que bra do nos ca sos au to ri za-
dos nes ta Lei”para “O si gi lo es ta be le ci do no ar ti go an -
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te ri or não po de rá ser que bra do, sob as pe nas da lei,
ex ce to nas hi pó te ses dos pa rá gra fos 2º e 3º” e de
“man ti do o se gre do pro fis si o nal e, quan do pos sí vel, o
ano ni ma to” para “man ti dos o se gre do pro fis si o nal e o
ano ni ma to en tre do a do res e re cep to res” No § 1º do
ar ti go, a emen da al te ra de “in clu si ve à iden ti da de ci vil
do do a dor” para “ex ce to à iden ti da de ci vil do do a dor”,
de for ma a re ti rar essa iden ti da de das in for ma ções às 
qua is terá aces so a pes soa nas ci da por meio de pro -
ces so de Re pro du ção Assis ti da.

Se gun do o au tor da emen da, o di re i to de aces so
à in for ma ção não pode ser con si de ra do como ra zão
de for ça ma i or por que o co nhe ci men to da iden ti da de
ci vil do do a dor se ria “con trá rio aos in te res ses da pes -
soa nas ci da por meio de Re pro du ção Assis ti da”.

A Emen da nº 6 al te ra o ca put do Art. 13 e seu §
1º, in clui um novo pa rá gra fo de no mi na do § 2º, e re nu-
me ra os de ma is. O ob je ti vo no va men te é li be rar o nú -
me ro de em briões pro du zi dos, e per mi tir o con ge la-
men to dos em briões ex ce den tes, além de es pe ci fi car
a pro i bi ção do des car te ou des tru i ção dos mes mos.
Ade ma is, o pa rá gra fo in clu í do de ter mi na que os be -
ne fi ciá ri os das téc ni cas de ve rão ex pres sar sua von ta-
de por es cri to quan to ao des ti no – uti li za ção pós tu ma
ou do a ção – dos em briões con ge la dos, em caso de
se pa ra ção, di vór cio, do en ças gra ves ou fa le ci men to
de um ou de am bos.

A Emen da nº 7 re for ça o ano ni ma to da do a ção
ao al te rar a re da ção do § 2º do Art. 16 de “ga ran ti do o
se gre do pro fis si o nal e, sem pre que pos sí vel, o ano ni-
ma to” para “ga ran ti do o se gre do pro fis si o nal e o ano -
ni ma to”.

A Emen da nº 8 al te ra o in ci so XIII do Art. 19
para re ti rar, pe las ra zões apre sen ta das na Emen da nº 
4, a cri mi na li za ção do uso de ga me ta a fres co, de for -
ma a de fi nir como cri me ape nas a uti li za ção de ga me-
ta sem que os be ne fi ciá ri os ou do a do res te nham sido
sub me ti dos ao con tro le de do en ças in fec to-con ta gi o-
sas e a ou tros exa mes com ple men ta res.

A Emen da nº 9 su pri me os in ci sos IX, X e Xl do
Art. 19, re fe ren tes à cri mi na li za ção de con du tas re la-
ci o na das à pro du ção, ar ma ze na men to e uti li za ção de
em briões ex ce den tes, pro i bi ções que seu au tor bus -
ca su pri mir por meio de ou tras emen das de sua au to-
ria, an te ri or men te des cri tas.

Por fim, a Emen da nº 10 su pri me o pa rá gra fo
úni co do Art. 2º com o ob je ti vo de re ti rar a exi gên cia
de um pra zo mí ni mo de es pe ra an tes da uti li za ção da
Re pro du ção Assis ti da nos ca sos em que não for pos -
sí vel de ter mi nar a ca u sa da in fer ti li da de. Se gun do o
au tor da emen da, os es pe ci a lis tas pre sen tes na au -

diên cia pú bli ca re a li za da nes ta Co mis são con si de ram
que a es te ri li da de com ca u sa apa ren te ou sem ca u sa
di ag nos ti ca da já é con si de ra da es te ri li da de, o que
tor na sem sen ti do o tem po de es pe ra pre vis to no dis -
po si ti vo.

II – Aná li se

Pas se mos à aná li se das emen das.
No que res pe i ta às Emen das nº 4 e nº 8, so mos

fa vo rá ve is a am bas, por con cor dar mos com o Se na-
dor Ge ral do Althoff, quan do aler ta para o fato de que
no es tá gio atu al de de sen vol vi men to da Re pro du ção
Assis ti da não é pos sí vel exi gir o con ge la men to de
óvu los.

A Emen da nº 01 foi aca ta da par ci al men te.
Assis te ra zão aos no bres pro po nen tes, quan do des -
car tam a ti pi fi ca ção dos de li tos como cri mes pró pri os.
De fato, nada obs ta que ou tras pes so as, além dos
mé di cos, pos sam re a li zar con du tas con si de ra das
aqui re pro vá ve is.

Por ou tro lado, con si de ran do que al guns de li tos
de ve ri am ser pu ni dos com pe nas res tri ti vas de li ber-
da de, como sus ten tam os au to res, jul ga mos opor tu-
nas al gu mas ade qua ções para man ter a si me tria da
san ção e ofe re cer ma i or dis cri ci o na ri e da de ao juiz, ao 
do sar a pena.

Exclu í mos o de li to de re a li za ção de Re pro du ção
Assis ti da em pes so as que não se jam ca sa das ou não
vi vam em união es tá vel pe las ra zões que enu me ra re-
mos a se guir, ao dis cor rer so bre a Emen da nº 2, e
man ti ve mos a ti pi fi ca ção e san ção para a re du ção
em bri o ná ria, por con si de rar a re da ção dada, no
Subs ti tu ti vo, mais apro pri a da e mais con sen tã nea
com o tra ta men to dado, no Có di go Pe nal, ao abor to.

Re je i ta mos a tese da res pon sa bi li da de so li dá ria
a pri o ri, no ta da men te em ma té ria, pe nal, por en ten-
dê-la in com pa tí vel com os di re i tos fun da men ta is ins -
cul pi dos nos in ci sos XLV e XLVI do art.5º da Cons ti tu-
i ção Fe de ral.

Assim, aca ta mos a emen da, nos ter mos da se -
guin te su be men da:

SUBEMENDA Nº 1
Dê-se à Se ção VII – Das Infra ções e Pe na li da-

des, do Subs ti tu ti vo da CAS ao PLS Nº 90, de 1999, a
se guin te re da ção, re nu me ran do-se os ar ti gos da Se -
ção VIII – das Dis po si ções Fi na is:

Art. 19. Cons ti tu em cri mes:
I – pra ti car a Re pro du ção Assis ti da

sem es tar ha bi li ta do para a ati vi da de:
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Pena – de ten ção, de um a três anos e
mul ta.

II – pra ti car a Re pro du ção Assis ti da
sem ob ter o con sen ti men to li vre e es cla re ci-
do dos be ne fi ciá ri os e dos do a do res na for -
ma de ter mi na da nes ta lei ou em de sa cor do
com os ter mos cons tan tes do do cu men to de 
con sen ti men to por eles as si na do:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos
e mul ta.

III – par ti ci par do pro ce di men to subs ti-
tu i ção, na con di ção de be ne fi ciá rio, exe cu tor
da téc ni ca:

Pena – re clu são, de um a três anos e
mul ta.

IV – for ne cer ga me tas de po si ta dos
ape nas para ar ma ze na men to a qual quer
pes soa que não o pró prio de po si tan te, ou
em pre gar es ses ga me tas sem sua pré via
au to ri za ção:

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

V – de i xar de man ter es pe ci fi ca da, não 
as for ne cer nas si tu a ções pre vis tas ou di vul-
gá-las a ou trem nos ca sos de ter mi na ções
des ta lei:

Pena – de ten ção, de um a três anos, e 
mul ta.

VI – uti li zar ga me tas de do a do res ou
de po si tan tes sa bi da men te fa le ci dos, sal vo
na hi pó te se em que te nha sido au to ri za da,
em do cu men to de con sen ti men to li vre e es -
cla re ci do, ou em tes ta men to, a uti li za ção
pós tu ma de seus ga me tas:

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

VII – im plan tar mais de dois em briões
na mu lher re cep to ra:

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

VIII – re a li zar a pré-se le ção se xu al de
ga me tas ou em briões, res sal va do o dis pos-
to nes ta lei:

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

IX – pro du zir em briões além da quan ti-
da de per mi ti da:

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

X – ar ma ze nar ou ce der em briões,
res sal va dos os ca sos em que a im plan ta ção
seja con tra-in di ca da:

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

XI – de i xar o mé di co de im plan tar na
mu lher re cep to ra os em briões pro du zi dos,
ex ce to no caso de con tra-in di ca ção mé di ca:

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

XII – des car tar o mé di co em brião an-
tes da im plan ta ção no or ga nis mo re cep tor:

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

XIII – uti li zar ga me ta:
a) do a do por di ri gen te, fun ci o ná rio ou

mem bro de equi pe do ser vi ço de sa ú de que 
re a li ze a Re pro du ção Assis ti da, ou seus pa -
ren tes até o quar to grau;

b) de pes soa in ca paz;
c) de que tem ciên cia ser de um mes -

mo do a dor, para mais de um be ne fi ciá rio;
d) sem que te nham sido os be ne fi ciá ri-

os ou do a do res sub me ti dos ao con tro le de
do en ças in fec to-con ta gi o sas e a ou tros exa -
mes com ple men ta res.

Pena – re clu são, de um a três anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Ao apli car as me di das
pre vis tas nes te ar ti go, o juiz con si de ra rá a
na tu re za e a gra vi da de do de li to e a pe ri cu-
lo si da de do agen te.

Art. 20. Cons ti tu em cri mes:
I – Inter vir so bre ga me tas ou em briões

in vi tro com fi na li da de di fe ren te das per mi ti-
das nes ta lei.

Pena: de ten ção, de seis me ses a dois
anos, e mul ta.

II – Uti li zar o mé di co do pró prio ga me-
ta para re a li zar a Re pro du ção Assis ti da, ex -
ce to na qua li da de de be ne fi ciá rio.

Pena: de ten ção, de um a dois anos, e
mul ta.

III – Omi tir o do a dor da dos ou for ne ci-
men to de in for ma ção fal sa ou in cor re ta so-
bre qual quer as pec to re la ci o na do ao ato de
doar.

Pena: de ten ção, de um a três anos, e
mul ta.
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IV – Pra ti car o mé di co re du ção em bri-
o ná ria, com con sen ti men to, após a im plan-
ta ção no or ga nis mo da re cep to ra, sal vo nos
ca sos em que hou ver ris co de vida para a
mu lher.

Pena: re clu são de um a qua tro anos.
V – Pra ti car o mé di co re du ção em bri o-

ná ria, sem con sen ti men to, após a im plan ta-
ção no or ga nis mo da re cep to ra, sal vo nos
ca sos em que hou ver ris co de vida para a
mu lher.

Pena: re clu são de três a dez anos.
Pa rá gra fo úni co. As pe nas co mi na das

nos in ci sos IV e V des te ar ti go são au men-
ta das de um ter ço, se, em con se qüên cia do
pro ce di men to re du tor, a re cep to ra so fre le-
são cor po ral de na tu re za gra ve; e são du pli-
ca das, se, pela mes ma ca u sa, lhe so bre vém
a mor te.

Art. 21. A prá ti ca de qual quer uma das
con du tas ar ro la das nes ta se ção acar re ta rá
a per da da li cen ça do es ta be le ci men to de
re pro du ção as sis ti da, sem pre ju í zo das de-
ma is san ções le ga is ca bí ve is.

A Emen da nº 2 foi aca ta da tam bém par ci al-
men te. So mos fa vo rá ve is à al te ra ção pro pos ta no
ca put do Art. 2º de nos so Subs ti tu ti vo, que visa ex-
clu ir do tex to a pos si bi li da de de uti li za ção da Re pro-
du ção Assis ti da para pre ven ção ou tra ta men to de
do en ças ge né ti cas ou he re di tá ri as, con si de ran do o
ris co de que tal per mis são sir va de pre tex to à prá ti-
ca da eu ge nia. Embo ra, a nos so ver, a re fe ri da ex-
clu são re sul te no en ges sa men to da nor ma, ten do
em vis ta a es pan to sa ve lo ci da de com que a ciên cia
avan ça nes se cam po, o que re sul ta rá for ço sa men te
em sua bre ve re vi são, tal pre ca u ção pa re ce-nos ra-
zoá vel, e pos sui o mé ri to de co i bir o mau uso da téc -
ni ca.

Pre ten de ain da a emen da em tela, com a in clu-
são do § 1º do Art. 2º, li mi tar a uti li za ção da Re pro du-
ção Assis ti da aos côn ju ges ou ao ho mem e à mu lher
em união es tá vel, com o ob je ti vo de pre ser var a “fa mí-
lia com ple ta”. No nos so en ten der, tal dis po si ção fere
não ape nas o dis pos to no Art. 3º, in ci so IV da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, que veda qua is quer for mas de dis cri-
mi na ção, mas tam bém o dis pos to no Art. 5º, que as -
se gu ra o prin cí pio fun da men tal da igual da de, “sem
dis tin ção de qual quer na tu re za”. Ade ma is, os nos sos
no bres cons ti tu in tes de 1988, sen sí ve is à ne ces si da-
de de ade quar o or de na men to ju rí di co bra si le i ro à plu -
ra li da de de es ti los de vida e de cren ças que ca rac te ri-

zam a re a li da de so ci al con tem po râ nea e o Esta do de -
mo crá ti co, op ta ram por re co nhe cer como en ti da de fa -
mi li ar tan to a fa mí lia pa ren tal como a mo no pa ren tal,
ao dis por no Art. 226, § 4º, da Car ta Mag na, que “en -
ten de-se tam bém como en ti da de fa mi li ar a co mu ni da-
de for ma da por qual quer dos pais e seus des cen den-
tes”. Assim sen do, a al te ra ção pro pos ta in cor re em ví -
cio de in cons ti tu ci o na li da de.

Com res pe i to à in clu são de um § 2º ao Art. 2º, no 
sen ti do de es ta be le cer pra zo mí ni mo de es pe ra no
caso em que não seja di ag nos ti ca da ca u sa de fi ni da
para a si tu a ção de in fer ti li da de, con si de ra mos des ne-
ces sá ria, pos to que já cons ta, ip sis li te ris, da re da ção
dada pelo Subs ti tu ti vo, no § úni co do mes mo ar ti go.

Pelo ex pos to, so mos pela apro va ção par ci al da
Emen da nº 2, nos ter mos da se guin te su be men da:

SUBEMENDA Nº 2

Dê-se ao ca put do Art. 2º do Subs ti tu ti vo da CAS 
ao PLS 1999, a se guin te re da ção:

Art. 2º A uti li za ção das téc ni cas de Re -
pro du ção Assis ti da será per mi ti da, na for ma
au to ri za da nes ta lei e em seus re gu la men-
tos, nos ca sos em que se ve ri fi que in fer ti li-
da de e para a pre ven ção de do en ças ge né-
ti cas li ga das ao sexo, e des de que: (...)

Qu an to às de ma is emen das, con tu do, dis cor da-
mos de seus au to res.

Em re la ção às Emen das nºs 3, 6 e 9, so mos
con trá ri os à pro du ção de em briões ex ce den tes e seu
con se qüen te con ge la men to, por ser este um País
cujo Có di go Pe nal pro í be o abor to, e, por tan to, tam -
bém o des car te em bri o ná rio. Ade ma is, acre di ta mos
ser ne ces sá rio es ti mu lar os es ta be le ci men tos a apri -
mo rar, cada vez mais, as téc ni cas de Re pro du ção
Assis ti da, de for ma a aten der aos cri té ri os de “boa
prá ti ca clí ni ca”, ao in vés de con ti nu ar a pro du zir e
man ter con ge la dos mi lha res e mi lha res de em briões
sem que se sa i ba o que fa zer com eles, já que o des -
car te é ve da do. Há, ain da, a con si de rar, o enor me e
gra ve ris co de que o con ge la men to de em briões ve -
nha a es ti mu lar o co mér cio da vida hu ma na, tra ta da
como pro du to.

Qu an to às Emen das nºs 5 e 7, man te mos nos sa
opi nião de que a pes soa nas ci da a par tir das téc ni cas
de Re pro du ção Assis ti da pos sui o di re i to le gí ti mo de
co nhe cer to das as in for ma ções so bre o pro ces so que
a ge rou, in clu si ve a iden ti da de do(s) do a dor(es), des -
de que ma ni fes te sua von ta de li vre, cons ci en te e es -
cla re ci da. É im por tan te res sal tar que, em bo ra per mi ta
a que bra do si gi lo da ado ção, com o in tu i to de ga ran tir
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o di re i to à iden ti da de, o Subs ti tu ti vo veda, em seu Art.
17, o re co nhe ci men to de qual quer di re i to ou vín cu lo
quan to à pa ter ni da de ou ma ter ni da de, en tre o do a dor
e seus pa ren tes bi o ló gi cos e a pes soa nas ci da por
esse mé to do, sal vo os im pe di men tos ma tri mo ni a is ar -
ro la dos na le gis la ção ci vil.

Por fim, quan to à Emen da nº 10, é pre ci so res -
sal tar que o pra zo mí ni mo de es pe ra nos ca sos em
que a in fer ti li da de não te nha ca u sa de fi ni da tem ga -
ran ti do a mu i tos ca sa is a fe li ci da de de aca ba rem pro -
cri an do por me i os na tu ra is, sem a ne ces si da de de uti -
li za ção de Re pro du ção Assis ti da.

III – Voto

Em vir tu de das con si de ra ções ex pos tas, nos so
voto é pela apro va ção das Emen das nº 4 e nº 8 aci-
ma ana li sa das; pela apro va ção par ci al das Emen-
das nº 1 e nº 2, nos ter mos das su be men das que
apre sen ta mos; e pela re je i ção das Emen das de nºs
3, 5, 6, 7, 9 e 10. Assim sen do, com base no § 6º do
Art. 133 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
ofe re ce mos o se guin te tex to con so li da do.

Dis põe so bre a Re pro du ção Assis ti-
da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is

Art. 1º Esta lei re gu la men ta o uso das téc ni cas
de Re pro du ção Assis ti da (RA) para a im plan ta ção ar -
ti fi ci al de ga me tas ou em briões hu ma nos, fer ti li za dos
in vi tro, no or ga nis mo de mu lhe res re cep to ras.

Pa rá gra fo Úni co. Para os efe i tos des ta lei, atri -
bui-se a de no mi na ção de:

I – em briões hu ma nos ao re sul ta do da união in
vi tro de ga me tas, pre vi a men te à sua im plan ta ção no
or ga nis mo re cep tor, qual quer que seja o es tá gio de
seu de sen vol vi men to;

II – be ne fi ciá ri os às mu lhe res ou aos ca sa is que
te nham so li ci ta do o em pre go da Re pro du ção Assis ti-
da;

III – con sen ti men to li vre e es cla re ci do ao ato
pelo qual os be ne fi ciá ri os são es cla re ci dos so bre a
Re pro du ção Assis ti da e ma ni fes tam, em do cu men to,
con sen ti men to para a sua re a li za ção, con for me dis-
pos to na Se ção II des ta lei.

Art. 2º A uti li za ção das téc ni cas de Re pro du ção
Assis ti da será per mi ti da, na for ma au to ri za da nes ta
lei e em seus re gu la men tos, nos ca sos em que se ve -

ri fi que in fer ti li da de e para a pre ven ção de do en ças
ge né ti cas li ga das ao sexo, e des de que:

I – exis ta in di ca ção mé di ca para o em pre go da
Re pro du ção Assis ti da, con si de ra das as de ma is pos -
si bi li da des te ra pêu ti cas dis po ní ve is, se gun do o dis-
pos to em re gu la men to;

II – a re cep to ra da téc ni ca seja uma mu lher ci vil-
men te ca paz, nos ter mos da lei, que te nha so li ci ta do
o tra ta men to de ma ne i ra li vre, cons ci en te e in for ma-
da, em do cu men to de con sen ti men to li vre e es cla re ci-
do, a ser ela bo ra do con for me o dis pos to na Se ção II
des ta lei;

III – a re cep to ra da téc ni ca seja apta, fí si ca e psi -
co lo gi ca men te, após ava li a ção que leve em con ta sua
ida de e ou tros cri té ri os es ta be le ci dos em re gu la men to;

IV – O do a dor seja con si de ra do apto fí si ca e
men tal men te, por meio de exa mes clí ni cos e com ple-
men ta res que se fa çam ne ces sá ri os.

Pa rá gra fo Úni co. Caso não se di ag nos ti que ca u-
sa de fi ni da para a si tu a ção de in fer ti li da de, ob ser-
var-se-á, an tes da uti li za ção da Re pro du ção Assis ti-
da, pra zo mí ni mo de es pe ra, que será es ta be le ci do
em re gu la men to e le va rá em con ta a ida de da mu lher
re cep to ra.

Art. 3º Fica pro i bi da a ges ta ção de subs ti tu i ção.

SEÇÃO II
Do Consentimento Livre e Esclarecido

Art. 4º O con sen ti men to li vre e es cla re ci do será
obri ga tó rio para am bos os be ne fi ciá ri os, nos ca sos
em que a be ne fi ciá ria seja uma mu lher ca sa da ou em
união es tá vel, ve da da a ma ni fes ta ção da von ta de por
pro cu ra dor, e será for ma li za do em ins tru men to par ti-
cu lar, que con te rá ne ces sa ri a men te os se guin tes es -
cla re ci men tos:

I – a in di ca ção mé di ca para o em pre go de Re -
pro du ção Assis ti da, no caso es pe cí fi co, com ma ni fes-
ta ção ex pres sa dos be ne fi ciá ri os de fal ta de in te res se
na ado ção de cri an ça ou ado les cen te;

II – os as pec tos téc ni cos, as im pli ca ções mé di-
cas das di fe ren tes fa ses das mo da li da des de Re pro-
du ção Assis ti da dis po ní ve is e os cus tos en vol vi dos
em cada uma de las;

III – os da dos es ta tís ti cos re fe ren tes à efe ti vi da-
de dos re sul ta dos ob ti dos no ser vi ço de sa ú de onde
se re a li za rá o pro ce di men to de Re pro du ção Assis ti-
da;

IV – os re sul ta dos es ta tís ti cos e pro ba bi lís ti cos
acer ca da in ci dên cia e pre va lên cia dos efe i tos in de se-
ja dos nas téc ni cas de Re pro du ção Assis ti da, em ge -
ral e no ser vi ço de sa ú de onde esta será re a li za da;
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V – as im pli ca ções ju rí di cas da uti li za ção de Re -
pro du ção Assis ti da;

VI – os pro ce di men tos au to ri za dos pe los be ne fi-
ciá ri os, in clu si ve o nú me ro de em briões a se rem pro du-
zi dos, ob ser va do o li mi te dis pos to no art. 13 des ta lei;

VII – as con di ções em que o do a dor ou de po si-
tan te au to ri za a uti li za ção de seus ga me tas, in clu si ve
pos tu ma men te;

VIII – de ma is re qui si tos es ta be le ci dos em re gu-
la men to;

§ 1º O con sen ti men to men ci o na do nes te ar ti go
será tam bém exi gi do do do a dor e de seu côn ju ge ou
da pes soa com quem viva em união es tá vel e será fir -
ma do con for me as nor mas re gu la men ta do ras, as
qua is es pe ci fi ca rão as in for ma ções mí ni mas que lhes 
se rão trans mi ti das.

§ 2º No caso do pa rá gra fo an te ri or, as in for ma-
ções men ci o na das de vem in clu ir to das as im pli ca-
ções de cor ren tes do ato de doar, in clu si ve a pos si bi li-
da de de a iden ti fi ca ção do do a dor vir a ser co nhe ci da.

SEÇÃO III
Dos Serviços de Saúde e Profissionais

Art. 5º Os ser vi ços de sa ú de que re a li zam a Re -
pro du ção Assis ti da são res pon sá ve is:

I – pela ela bo ra ção, em cada caso, de la u do com 
a in di ca ção da ne ces si da de e opor tu ni da de para o
em pre go da téc ni ca de Re pro du ção Assis ti da;

II – pelo re ce bi men to de do a ções e pe las fa ses
de co le ta, ma nu se io, con tro le de do en ças in fec-
to-con ta gi o sas, con ser va ção, dis tri bu i ção e trans fe-
rên cia do ma te ri al bi o ló gi co hu ma no uti li za do na Re -
pro du ção Assis ti da, ve dan do-se a trans fe rên cia de
sê men do a do a fres co;

III – pelo re gis tro de to das as in for ma ções re la ti-
vas aos do a do res e aos ca sos em que foi uti li za da a
Re pro du ção Assis ti da, pelo pra zo de cin qüen ta anos;

IV – pela ob ten ção do con sen ti men to li vre e es -
cla re ci do dos be ne fi ciá ri os de Re pro du ção Assis ti da,
do a do res e res pec ti vos côn ju ges ou com pa nhe i ros
em união es tá vel, na for ma de fi ni da na Ses são II des -
ta lei;

V – pe los pro ce di men tos mé di cos e la bo ra to ri a-
is exe cu ta dos;

VI – pela ob ten ção do Cer ti fi ca do de Qu a li da de
em Bi os se gu ran ça jun to ao ór gão com pe ten te;

VII – pela ob ten ção de li cen ça de fun ci o na men-
to a ser ex pe di da pelo ór gão com pe ten te da ad mi nis-
tra ção, de fi ni do em re gu la men to;

Pa rá gra fo úni co. As res pon sa bi li da des es ta be le-
ci das nes te ar ti go não ex clu em ou tras, de ca rá ter
com ple men tar, a se rem es ta be le ci das em re gu la-
men to.

Art. 6º Para ob ter a li cen ça de fun ci o na men to, os 
ser vi ços de sa ú de que re a li zam Re pro du ção Assis ti-
da de vem cum prir os se guin tes re qui si tos mí ni mos:

I – fun ci o nar sob a di re ção de um pro fis si o nal
mé di co, de vi da men te ca pa ci ta do para re a li zar a Re -
pro du ção Assis ti da, que se res pon sa bi li za rá por to-
dos os pro ce di men tos mé di cos e la bo ra to ri a is exe cu-
ta dos;

II – dis por de equi pes mul ti pro fis si o na is, re cur-
sos téc ni cos e ma te ri a is com pa tí ve is com o ní vel de
com ple xi da de exi gi do pelo pro ces so de Re pro du ção
Assis ti da;

III – dis por de re gis tro de to dos os ca sos em que
te nha sido em pre ga da a Re pro du ção Assis ti da, ocor -
ra ou não gra vi dez, pelo pra zo de cin qüen ta anos;

IV – dis por de re gis tro dos do a do res e das pro -
vas di ag nós ti cas re a li za das, pelo pra zo de cin qüen ta
anos após o em pre go do ma te ri al bi o ló gi co;

V – en ca mi nhar re la tó rio se mes tral de suas ati -
vi da des ao ór gão com pe ten te de fi ni do em re gu la-
men to;

§ 1º A li cen ça men ci o na da no ca put des te ar ti-
go será vá li da por até três anos, re no vá vel ao tér mi no
de cada pe río do, des de que ob ti do ou man ti do o Cer -
ti fi ca do de Qu a li da de em Bi os se gu ran ça, po den do
ser re vo ga da em vir tu de do des cum pri men to de qual -
quer dis po si ção des ta lei ou de seu re gu la men to.

§ 2º O re gis tro ci ta do no in ci so III des te ar ti go
de ve rá con ter a iden ti fi ca ção dos be ne fi ciá ri os e do a-
do res, as téc ni cas uti li za das, a pré-se le ção se xu al,
quan do im pres cin dí vel, na for ma do Art. 15 des ta lei,
a ocor rên cia ou não de gra vi dez, o de sen vol vi men to
das ges ta ções, os nas ci men tos, as mal for ma ções de
fe tos ou re cém-nas ci dos e ou tros da dos de fi ni dos em
re gu la men to.

§ 3º Em re la ção aos do a do res, o re gis tro ci ta do
no in ci so IV des te ar ti go de ve rá con ter a iden ti da de ci -
vil, os da dos clí ni cos de ca rá ter ge ral, foto acom pa-
nha da das ca rac te rís ti cas fe no tí pi cas e uma amos tra
de ma te ri al ce lu lar.

§ 4º As in for ma ções de que tra ta este ar ti go são
con si de ra das si gi lo sas, sal vo nos ca sos es pe ci fi ca-
dos nes ta lei.

§ 5º No caso de en cer ra men to das ati vi da des,
os ser vi ços de sa ú de trans fe ri rão os re gis tros para o
ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co, de ter mi na do no
re gu la men to.

SEÇÃO IV
Das Do a ções

Art. 7º Será per mi ti da a do a ção de ga me tas, sob 
a res pon sa bi li da de dos ser vi ços de sa ú de que pra ti-
cam a Re pro du ção Assis ti da, ve da das a re mu ne ra-
ção e a co bran ça por esse ma te ri al, a qual quer tí tu lo.
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§ 1º Não será per mi ti da a do a ção quan do hou -
ver ris co de dano para a sa ú de do do a dor, le van do-se
em con si de ra ção suas con di ções fí si cas e men ta is.

§ 2º O do a dor de ga me ta é obri ga do a de cla rar:
I – não ha ver do a do ga me ta an te ri or men te;
II – as do en ças de que tem co nhe ci men to ser

por ta dor, in clu si ve os an te ce den tes fa mi li a res, no que 
diz res pe i to a do en ças ge né ti co-he re di tá ri as e ou tras;

§ 3º Po de rá ser es ta be le ci da ida de li mi te para
os do a do res, com base em cri té ri os que bus quem ga -
ran tir a qua li da de dos ga me tas do a dos, quan do da re -
gu la men ta ção des ta lei.

§ 4º Os ga me tas do a dos e não uti li za dos se rão
man ti dos con ge la dos até que se dê o êxi to da ges ta-
ção, após o quê pro ce der-se-á ao des car te dos mes -
mos, de for ma a ga ran tir que o do a dor be ne fi ci a rá
ape nas uma úni ca re cep to ra.

Art. 8º Os ser vi ços de sa ú de que pra ti cam a Re -
pro du ção Assis ti da es ta rão obri ga dos a ze lar pelo si gi-
lo da do a ção, im pe din do que do a do res e be ne fi ciá ri os
ve nham a co nhe cer re ci pro ca men te suas iden ti da des,
e pelo si gi lo ab so lu to das in for ma ções so bre a pes soa
nas ci da por pro ces so de Re pro du ção Assis ti da.

Art. 9º O si gi lo es ta be le ci do no ar ti go an te ri or
po de rá ser que bra do nos ca sos au to ri za dos nes ta lei, 
obri gan do-se o ser vi ço de sa ú de res pon sá vel pelo
em pre go da Re pro du ção Assis ti da a for ne cer as in-
for ma ções so li ci ta das, man ti do o se gre do pro fis si o nal
e, quan do pos sí vel, o ano ni ma to.

§ 1º A pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro-
du ção Assis ti da terá aces so, a qual quer tem po, di re-
ta men te ou por meio de re pre sen tan te le gal, e des de
que ma ni fes te sua von ta de, li vre, cons ci en te e es cla-
re ci da, a to das as in for ma ções so bre o pro ces so que
a ge rou, in clu si ve à iden ti da de ci vil do do a dor, obri -
gan do-se o ser vi ço de sa ú de res pon sá vel a for ne cer
as in for ma ções so li ci ta das, man ti dos os se gre dos
pro fis si o nal e de jus ti ça.

§ 2º Qu an do ra zões mé di cas ou ju rí di cas in di ca-
rem ser ne ces sá rio, para a vida ou a sa ú de da pes soa
ge ra da por pro ces so de Re pro du ção Assis ti da, ou
para opo si ção de im pe di men to do ca sa men to, ob ter
in for ma ções ge né ti cas re la ti vas ao do a dor, es sas de-
ve rão ser for ne ci das ao mé di co so li ci tan te, que guar -
da rá o de vi do se gre do pro fis si o nal, ou ao ofi ci al do re -
gis tro ci vil ou a quem pre si dir a ce le bra ção do ca sa-
men to, que no ti fi ca rá os nu ben tes e pro ce de rá na for -
ma da le gis la ção ci vil.

§ 3º No caso de mo ti va ção mé di ca, au to ri za do
no pa rá gra fo an te ri or, res guar dar-se-á a iden ti da de
ci vil do do a dor, mes mo que o mé di co ve nha a en tre-
vis tá-lo para ob ter ma i o res in for ma ções so bre sua sa -
ú de.

Art. 10. A es co lha dos do a do res será de res pon-
sa bi li da de do ser vi ço de sa ú de que pra ti ca a Re pro-

du ção Assis ti da e de ve rá as se gu rar a com pa ti bi li da de
imu no ló gi ca en tre do a dor e re cep tor.

Art. 11. Não po de rão ser do a do res os di ri gen tes,
fun ci o ná ri os e mem bros de equi pes, ou seus pa ren-
tes até o quar to grau, de ser vi ço de sa ú de no qual se
re a li ze a Re pro du ção Assis ti da.

Pa rá gra fo úni co. As pes so as in ca pa zes não po -
de rão ser do a do ras de ga me tas.

Art. 12. O Ti tu lar do Car tó rio de Re gis tro Ci vil de
Pes so as Na tu ra is fica obri ga do a co mu ni car ao ór gão
com pe ten te pre vis to no art. 5º, in ci sos VI e VII, até o
dia 10 de cada mês, o re gis tro dos óbi tos ocor ri dos no 
mês ime di a ta men te an te ri or, de ven do da re la ção
cons tar a fi li a ção, a data e o lo cal de nas ci men to da
pes soa fa le ci da.

§ 1º No caso de não ha ver sido re gis tra do ne-
nhum óbi to, de ve rá o Ti tu lar do Car tó rio de Re gis tro Ci -
vil de Pes so as Na tu ra is co mu ni car esse fato ao re fe ri-
do ór gão no pra zo es ti pu la do no ca put des te ar ti go.

§ 2º A fal ta de co mu ni ca ção na épo ca pró pria,
bem como o en vio de in for ma ções ine xa tas, su je i ta rá
o Ti tu lar de Car tó rio de Re gis tro Ci vil de Pes so as Na -
tu ra is a mul ta va riá vel de R$636,17 (se is cen tos e trin -
ta e seis re a is e de zes se te cen ta vos) a R$63.617,35
(ses sen ta e três mil, se is cen tos e de zes se te re a is e
trin ta e cin co cen ta vos), na for ma do re gu la men to.

§ 3º A co mu ni ca ção de ve rá ser fe i ta por meio de
for mu lá ri os para ca das tra men to de óbi to, con for me
mo de lo apro va do em re gu la men to.

§ 4º De ve rão cons tar, além dos da dos re fe ren-
tes à iden ti fi ca ção do Car tó rio de Re gis tro Ci vil de
Pes so as Na tu ra is, pelo me nos uma das se guin tes in -
for ma ções re la ti vas à pes soa fa le ci da:

I –  nú me ro de ins cri ção do PIS/Pa sep;
II – nú me ro de ins cri ção no Insti tu to Na ci o nal do

Se gu ro So ci al – INSS, se con tri bu in te in di vi du al, ou
nú me ro de be ne fí cio pre vi den ciá rio – NB, se a pes soa
fa le ci da for ti tu lar de qual quer be ne fí cio pago pelo
INSS;

III –  nú me ro do CPF;
IV – nú me ro de re gis tro da Car te i ra de Iden ti da-

de e res pec ti vo ór gão emis sor;
V – nú me ro do tí tu lo de ele i tor;
VI – nú me ro do re gis tro de nas ci men to ou ca sa-

men to, com in for ma ção do li vro, da fo lha e do ter mo;
VII – nú me ro e sé rie da Car te i ra de Tra ba lho.

SEÇÃO V
Dos Ga me tas e Embriões

Art. 13. Na exe cu ção da téc ni ca de Re pro du ção
Assis ti da, po de rão ser pro du zi dos e trans fe ri dos até
dois em briões, res pe i ta da a von ta de da mu lher re cep-
to ra, a cada ci clo re pro du ti vo.
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§ 1º Se rão obri ga to ri a men te trans fe ri dos a fres -
co to dos os em briões ob ti dos, obe de ci do o cri té rio de -
fi ni do no ca put des te ar ti go.

§ 2º Os em briões ori gi na dos in vi tro, an te ri or-
men te à sua im plan ta ção no or ga nis mo da re cep to ra,
não são do ta dos de per so na li da de ci vil.

§ 3º Os be ne fi ciá ri os são ju ri di ca men te res pon-
sá ve is pela tu te la do em brião e seu ul te ri or de sen vol-
vi men to no or ga nis mo re cep tor.

§ 4º São fa cul ta das a pes qui sa e ex pe ri men ta-
ção com em briões trans fe ri dos e es pon ta ne a men te
abor ta dos, des de que haja au to ri za ção ex pres sa dos
be ne fi ciá ri os.

§ 5º O tem po má xi mo de de sen vol vi men to de
em briões in vi tro será de fi ni do em re gu la men to.

Art. 14. Os ser vi ços de sa ú de são au to ri za dos a
pre ser var ga me tas hu ma nos, do a dos ou de po si ta dos
ape nas para ar ma ze na men to, pe los mé to dos e pra-
zos de fi ni dos em re gu la men to.

§ 1º Os ga me tas de po si ta dos ape nas para ar -
ma ze na men to se rão en tre gues so men te à pes soa
de po si tan te, não po den do ser des tru í dos sem sua au -
to ri za ção.

§ 2º É obri ga tó rio o des car te de ga me tas:
I – quan do so li ci ta do pelo de po si tan te;
II – quan do hou ver pre vi são no do cu men to de

con sen ti men to li vre e es cla re ci do;
III – nos ca sos de fa le ci men to do de po si tan te,

sal vo se hou ver ma ni fes ta ção de sua von ta de, ex-
pres sa em do cu men to de con sen ti men to li vre e es cla-
re ci do ou em tes ta men to, per mi tin do a uti li za ção pós -
tu ma de seus ga me tas.

Art. 15. A pré-se le ção se xu al será per mi ti da nas
si tu a ções clí ni cas que apre sen ta rem ris co ge né ti co
de do en ças re la ci o na das ao sexo, con for me se dis pu-
ser em re gu la men to.

SEÇÃO VI
Da Fi li a ção da Cri an ça

Art. 16. Será atri bu í da aos be ne fi ciá ri os a con di-
ção de pa ter ni da de ple na da cri an ça nas ci da me di an-
te o em pre go de téc ni ca de Re pro du ção Assis ti da.

§ 1º A mor te dos be ne fi ciá ri os não res ta be le ce o 
po der pa ren tal dos pais bi o ló gi cos.

§ 2º A pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro-
du ção Assis ti da e o do a dor te rão aces so aos re gis-
tros do ser vi ço de sa ú de, a qual quer tem po, para ob -
ter in for ma ções para trans plan te de ór gãos ou te ci-
dos, ga ran ti do o se gre do pro fis si o nal e, sem pre que
pos sí vel, o ano ni ma to.

§ 3º O aces so men ci o na do no pa rá gra fo an te ri or
es ten der-se-á até os pa ren tes de 2º grau do do a dor e
da pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro du ção
Assis ti da.

Art. 17. O do a dor e seus pa ren tes bi o ló gi cos não 
te rão qual quer es pé cie de di re i to ou vín cu lo, quan to à
pa ter ni da de ou ma ter ni da de, em re la ção à pes soa
nas ci da a par tir do em pre go das téc ni cas de Re pro-
du ção Assis ti da, sal vo os im pe di men tos ma tri mo ni a is
elen ca dos na le gis la ção ci vil.

Art. 18. Os ser vi ços de sa ú de que re a li zam a
Re pro du ção Assis ti da su je i tam-se, sem pre ju í zo das
com pe tên ci as de ór gão da ad mi nis tra ção de fi ni do em 
re gu la men to, à fis ca li za ção do Mi nis té rio Pú bli co,
com o ob je ti vo de res guar dar a sa ú de e a in te gri da de
fí si ca das pes so as en vol vi das, apli can do-se, no que
cou ber, as dis po si ções da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990 (Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te).

SEÇÃO VII
Das Infra ções e Pe na li da des

Art. 19. Cons ti tu em cri mes:
I – pra ti car a Re pro du ção Assis ti da sem es tar

ha bi li ta do para a ati vi da de:
Pena – de ten ção, de um a três anos e mul ta.
II – pra ti car a Re pro du ção Assis ti da sem ob ter o

con sen ti men to li vre e es cla re ci do dos be ne fi ciá ri os e
dos do a do res na for ma de ter mi na da nes ta lei ou em
de sa cor do com os ter mos cons tan tes do do cu men to
de con sen ti men to por eles as si na do:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos e mul ta.
III – par ti ci par do pro ce di men to de ges ta ção de

subs ti tu i ção, na con di ção de be ne fi ciá rio, in ter me diá-
rio ou exe cu tor da téc ni ca:

Pena – re clu são, de um a três anos e mul ta.
IV – for ne cer ga me tas de po si ta dos ape nas para 

ar ma ze na men to a qual quer pes soa que não o pró prio
de po si tan te, ou em pre gar es ses ga me tas sem sua
pré via au to ri za ção:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
V – de i xar de man ter as in for ma ções exi gi das na 

for ma es pe ci fi ca da, não as for ne cer nas si tu a ções
pre vis tas ou di vul gá-las a ou trem nos ca sos não au to-
ri za dos, con so an te as de ter mi na ções des ta lei:

Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta.
VI – uti li zar ga me tas de do a do res ou de po si tan-

tes sa bi da men te fa le ci dos, sal vo na hi pó te se em que
te nha sido au to ri za da, em do cu men to de con sen ti-
men to li vre e es cla re ci do, ou em tes ta men to, a uti li za-
ção pós tu ma de seus ga me tas:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
VII – im plan tar mais de dois em briões na mu lher

re cep to ra:
Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
VIII – re a li zar a pré-se le ção se xu al de ga me tas

ou em briões, res sal va do o dis pos to nes ta lei:
Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
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IX – pro du zir em briões além da quan ti da de per -
mi ti da:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
X – ar ma ze nar ou ce der em briões, res sal va dos

os ca sos em que a im plan ta ção seja con tra-in di ca-
da:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
XI – de i xar o mé di co de im plan tar na mu lher re -

cep to ra os em briões pro du zi dos, ex ce to no caso de
con tra-in di ca ção mé di ca:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
XII – des car tar o mé di co em brião an tes da im -

plan ta ção no or ga nis mo re cep tor:
Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
XIII – uti li zar ga me ta:

a) do a do por di ri gen te, fun ci o ná rio ou
mem bro de equi pe do ser vi ço de sa ú de que 
re a li ze a Re pro du ção Assis ti da, ou seus pa -
ren tes até o quar to grau;

b) de pes soa in ca paz;
c) de que tem ciên cia ser de um mes -

mo do a dor, para mais de um be ne fi ciá rio;
d) sem que te nham sido os be ne fi ciá ri-

os ou do a do res sub me ti dos ao con tro le de
do en ças in fec to-con ta gi o sas e a ou tros exa -
mes com ple men ta res.

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Ao apli car as me di das pre vis-

tas nes te ar ti go, o juiz con si de ra rá a na tu re za e a gra -
vi da de do de li to e a pe ri cu lo si da de do agen te.

Art. 20. Cons ti tu em cri mes:
I – Inter vir so bre ga me tas ou em briões in vi tro

com fi na li da de di fe ren te das per mi ti das nes ta lei.
Pena:de ten ção, de seis me ses a dois anos, e

mul ta.
II – Uti li zar o mé di co do pró prio ga me ta para re -

a li zar a Re pro du ção Assis ti da, ex ce to na qua li da de
de be ne fi ciá rio.

Pena: de ten ção, de um a dois anos, e mul ta.
III – Omi tir o do a dor da dos ou for ne ci men to de

in for ma ção fal sa ou in cor re ta so bre qual quer as pec to
re la ci o na do ao ato de doar.

Pena: de ten ção, de um a três anos, e mul ta.
IV – Pra ti car o mé di co re du ção em bri o ná ria,

com con sen ti men to, após a im plan ta ção no or ga nis-
mo da re cep to ra, sal vo nos ca sos em que hou ver ris -
co de vida para a mu lher.

Pena: re clu são de um a qua tro anos.
V – Pra ti car o mé di co re du ção em bri o ná ria, sem 

con sen ti men to, após a im plan ta ção no or ga nis mo da
re cep to ra, sal vo nos ca sos em que hou ver ris co de
vida para a mu lher.

Pena: re clu são de três a dez anos.
Pa rá gra fo úni co. As pe nas co mi na das nos in ci-

sos IV e V des te ar ti go são au men ta das de um ter ço,
se, em con se qüên cia do pro ce di men to re du tor, a re -
cep to ra so fre le são cor po ral de na tu re za gra ve; e são
du pli ca das, se, pela mes ma ca u sa, lhe so bre vém a
mor te.

Art. 21. A prá ti ca de qual quer uma das con du tas
ar ro la das nes ta se ção acar re ta rá a per da da li cen ça
do es ta be le ci men to de re pro du ção as sis ti da, sem
pre ju í zo das de ma is san ções le ga is ca bí ve is.

SE ÇÃO VIII
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 21. Os em briões con ser va dos até a data de
en tra da em vi gor des ta lei po de rão ser do a dos ex clu-
si va men te para fins re pro du ti vos, com o con sen ti-
men to pré vio dos pri me i ros be ne fi ciá ri os, res pe i ta dos
os dis po si ti vos da Se ção IV.

Pa rá gra fo úni co. Pre su me-se au to ri za da a do a-
ção se, no pra zo de ses sen ta dias, os pri me i ros be ne-
fi ciá ri os não se ma ni fes ta rem em con trá rio.

Art. 22. O Po der Pú bli co pro mo ve rá cam pa nhas
de in cen ti vo à uti li za ção, por pes so as in fér te is ou não, 
dos em briões pre ser va dos e ar ma ze na dos até a data
de pu bli ca ção des ta lei, pre fe ren ci al men te ao seu
des car te.

Art. 23. O Po der Pú bli co or ga ni za rá um ca das tro
na ci o nal per ma nen te de in for ma ções so bre a prá ti ca
da Re pro du ção Assis ti da em todo o ter ri tó rio, com a
fi na li da de de or ga ni zar es ta tís ti cas e tor nar dis po ní-
ve is os da dos so bre o quan ti ta ti vo dos pro ce di men tos
re a li za dos, a in ci dên cia e pre va lên cia dos efe i tos in -
de se ja dos e de ma is com pli ca ções, os ser vi ços de sa -
ú de e os pro fis si o na is que a re a li zam e de ma is in for-
ma ções con si de ra das apro pri a das, se gun do se dis-
pu ser em re gu la men to.

Art. 24. A Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 8º-A São ve da dos, na ati vi da de
com hu ma nos, os ex pe ri men tos de clo na-
gem ra di cal por meio de qual quer téc ni ca de 
ge ne tec no lo gia.” (NR)

Art. 25. O art. 13 da Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro
de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so:

“III-A – re a li zar ex pe ri men tos de clo na-
gem hu ma na ra di cal atra vés de qual quer
téc ni ca de ge ne tec no lo gia.” (AC)

Art. 26. Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, –Tião Vi a na, Re la tor.
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Pre si den te: Ro me ro Jucá – Re la tor: Tião Vi a-
na – Blo co de Apo io ao Go ver no (PT,PSB,PTB E
PL) – Ana Jú lia Ca re pa (PT) – Eu rí pe des Ca mar-
go (PT) – Fá ti ma Cle i de (PT) – Flá vio Arns (PT) –
Sibá Ma cha do (PT) – João Ca pi be ri be (PSB) –
Ael ton Fre i tas (PL) – Pa pa léo Paes (PTB) – Ju -
vên cio da Fon se ca – Íris de Ara ú jo – Edi son Lo -
bão – Le o mar Qu in ta ni lha – Ante ro Paes de Bar -
ros – Au gus to Bo te lho – Álva ro Dias  – Pa trí cia
Sa bo ya Go mes.

EMEN DAS APRE SEN TA DAS, EM
TUR NO SU PLE MEN TAR, NA CO MIS SÃO
DE ASSUN TOS SO CI A IS AO PLS Nº 90,
DE 1999 

EMENDA Nº 1

 Dê-se à Se ção VII – Das Infra ções e Pe na li da-
des, do Subs ti tu ti vo da CAS ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 90, de 1999, a se guin te re da ção, re nu me-
ran do-se os arts. da Se ção VIII –   Das Dis po si ções
Fi na is:

SEÇÃO VII
Dos Cri mes

Art. 19. Pra ti car a re du ção em bri o ná ria:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos.

Pa rá gra fo úni co. Não se pune a re du ção em bri o-
ná ria fe i ta por mé di co se não hou ver ou tro meio de
sal var a vida da ges tan te.

Art. 20. Pra ti car a Re pro du ção Assis ti da sem es -
tar pre vi a men te ca pa ci ta do para a ati vi da de:

Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta.
Art. 21. Pra ti car a Re pro du ção Assis ti da sem

ob ter o con sen ti men to li vre e es cla re ci do dos be ne fi-
ciá ri os e dos do a do res na for ma de ter mi na da nes ta
Lei, bem como fazê-lo em de sa cor do com os ter mos
cons tan tes do do cu men to de con sen ti men to as si na-
do por eles:

Pena – re clu são, de dois a qua tro anos, e mul ta.

Art. 22. Par ti ci par da prá ti ca de úte ro ou bar ri ga
de alu guel, na con di ção de be ne fi ciá rio, in ter me diá rio
ou exe cu tor da téc ni ca:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.

Art. 23. For ne cer ga me tas de po si ta dos ape nas
para ar ma ze na men to a qual quer pes soa que não
seja o pró prio de po si tan te, bem como em pre gar es -
ses ga me tas sem a au to ri za ção des te:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.

Art. 24. De i xar de man ter as in for ma ções exi gi-
das na for ma es pe ci fi ca da, de i xar de for ne cê-las nas
si tu a ções pre vis tas ou di vul gá-las a ou trem nos ca sos
não au to ri za dos, con so an te as de ter mi na ções des ta
lei:

Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta.

Art. 25. Uti li zar ga me tas de do a do res ou de po si-
tan tes sa bi da men te fa le ci dos, sal vo na hi pó te se em que 
o de po si tan te te nha au to ri za do, em tes ta men to, a uti li-
za ção pós tu ma de seus ga me tas pela es po sa ou com -
pa nhe i ra:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.

Art. 26. Implan tar mais de três em briões na mu -
lher re cep to ra:

Pena – re clu são, de dois a seis anos, e mul ta.

Art. 27. Re a li zar a pré-se le ção se xu al de ga me-
tas ou em briões, res sal va do o dis pos to nes ta lei:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.

Art. 28. Par ti ci par da prá ti ca de úte ro ou bar ri ga
de alu guel, na con di ção de ge ni to ra subs ti tu ta:

Pena – de ten ção, de seis me ses a dois anos, e
mul ta.

Art. 29. Pro du zir em briões além da quan ti da de
per mi ti da:

Pena – re clu são, de três a seis anos, e mul ta.

Art. 30. Arma ze nar, des tru ir, ou ce der em briões,
res sal va dos os ca sos pre vis tos nes ta lei:

Pena – re clu são, de três a seis anos, e mul ta.

Art. 31. De i xar de im plan tar na mu lher re cep to ra
os em briões pro du zi dos, ex ce to no caso de con tra-in-
di ca ção mé di ca:

Pena – de ten ção, de dois a seis anos, e mul ta.

Art. 32. Uti li zar ga me ta:

I – do a do por di ri gen te, fun ci o ná rio ou mem bro
de equi pe de qual quer es ta be le ci men to que pra ti que
a Re pro du ção Assis ti da ou seus pa ren tes até o quar -
to grau, e pelo ci vil men te in ca paz;

II – de que tem ciên cia ser de um mes mo do a dor
para mais de um par de be ne fi ciá ri os;

III – a fres co ou sem que te nha sido sub me ti do
ao con tro le de do en ças in fec to-con ta gi o sas:

Pena – re clu são, de três a seis anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Na mes ma pena in cor re:
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I – o mé di co que usar o seu pró prio ga me ta para
re a li zar a Re pro du ção Assis ti da, ex ce to na qua li da de
de be ne fi ciá rio;

II – o do a dor que omi tir da dos ou for ne cer in for-
ma ção fal sa ou in cor re ta so bre qual quer as pec to re la-
ci o na do ao ato de doar.

Art. 33. Re a li zar a re pro du ção as sis ti da em pes -
so as que não se jam ca sa das ou não vi vam em união
es tá vel:

Pena – de ten ção, de seis me ses a dois anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Na mes ma pena in cor re o ho -
mem ou a mu lher que so li ci tar o em pre go da téc ni ca
para dela usu fru ir in di vi du al men te ou com ou trem
que não o côn ju ge ou a com pa nhe i ra ou o com pa-
nhe i ro.

Art. 34. A prá ti ca de qual quer uma das con du tas
ar ro la das nes ta se ção acar re ta rá a per da da li cen ça
do es ta be le ci men to de re pro du ção as sis ti da, sem
pre ju í zo das de ma is san ções le ga is ca bí ve is.

Art. 35. O es ta be le ci men to e os pro fis si o na is
mé di cos que nele atu am são, en tre si ci vil e pe nal-
men te res pon sá ve is pelo em pre go da Re pro du ção
Assis ti da.

Jus ti fi ca ção

Na se ção re la ti va aos cri mes op tou-se, por de fi-
nir, em cada ar ti go, o tipo pe nal. O quan tum da pena
tam bém foi es ta be le ci do para evi tar ou pu nir, efe ti va-
men te, as con du tas ilí ci tas mais gra ves.

Sala da Co mis são, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra –
Se na dor Ro ber to Re quião.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º do PLS nº 90, de 2001, nos ter -
mos do Subs ti tu ti vo da CAS, a se guin te re da ção:

Art. 2º A uti li za ção das téc ni cas de Re -
pro du ção Assis ti da será per mi ti da, na for ma
au to ri za da nes ta lei e em seus re gu la men-
tos, nos ca sos em que se ve ri fi que in fer ti li-
da de e para a pre ven ção de do en ças ge né-
ti cas li ga das ao sexo, e des de que:

I – .........................................................
II – .........................................................
III – .......................................................
IV – .......................................................
§ 1º So men te os côn ju ges ou o ho-

mem e a mu lher em união es tá vel po de rão

ser be ne fi ciá ri os das téc ni cas dc Re pro du-
ção Assis ti da.

§ 2º Caso não se di ag nos ti que ca u sa
de fi ni da para a si tu a ção de in fer ti li da de, ob -
ser var-se-á, an tes da uti li za ção da Re pro du-
ção Assis ti da, pra zo mí ni mo de es pe ra, que
será es ta be le ci do em re gu la men to e le va rá
em con ta a ida de da mu lher re cep to ra.

Jus ti fi ca ção

A mo di fi ca ção do tex to do Subs ti tu ti vo da CAS,
em aná li se, esta re la ci o na da com prin cí pi os éti cos
que de mons trem inar re dá vel pre o cu pa ção com a im -
por tân cia da vida hu ma na, tan to no que diz res pe i to
aos di re i tos da pes soa nas ci da por pro ces so de Re -
pro du ção Assis ti da, como tam bém da pes soa que se
be ne fi cia da téc ni ca.

Imbu í do da in ten ção de se ater in te gral men te ao 
que pos sa ser con si de ra do éti co, esta emen da ex clui
do tex to a pos si bi li da de de uti li za ção da Re pro du ção
Assis ti da para pre ven ção e tra ta men to de do en ças
ge né ti cas ou he re di tá ri as, ten do em vis ta que essa
pos si bi li da de traz o enor me ris co de ser vir como sub -
ter fú gio para a prá ti ca da eu ge nia por pes so as ines -
cru pu lo sas.

Admi tin do ape nas a pre ven ção de do en ças ge -
né ti cas li ga das ao sexo (já que o pro ce di men to ne-
ces sá rio, a pré-se le ção se xu al, não re quer téc ni cas
que pro mo vam qual quer al te ra ção ge né ti ca.

Optou-se, as sim, pela su pre ma cia de cri té ri os
éti cos-ju rí di cos, ain da que pos sa ale gar-se que hou -
ve pre ju í zo ao me lhor apro ve i ta men to da téc ni ca de
Re pro du ção Assis ti da.

Bus cou-se ca rac te ri zar ju ri di ca men te os be ne-
fi ciá ri os da téc ni ca, pos si bi li tan do-se que não só os
côn ju ges, mas tam bém os que vi vam em união es tá-
vel, pos sam fa zer uso dela, eli mi nan do-se a pos si bi-
li da de de pes so as sol te i ras se va le rem da Re pro du-
ção Assis ti da para ge rar uma cri an ça vi ver no seio
de uma fa mí lia com ple ta, ain da que essa si tu a ção
ide al seja na tu ral men te pas sí vel de so frer mu dan ças
ines pe ra das.

Sala da Co mis são, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra
– Se na dor Ro ber to Re quião.

O nú me ro de óvu los va ria mu i to de pa ci en te
para pa ci en te, os ci lan do de acor do com a res pos ta de 
cada mu lher para os me di ca men tos des ti na dos à in -
du ção da ovu la ção. De ou tra par te, além do li mi te im -
pos to au men tar o cus to do tra ta men to, au men ta rá o
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ris co para a sa ú de da pa ci en te, pois se ele não con se-
gue um ou dois em briões em um ci clo de tra ta men to,
terá de sub me ter no va men te, em ou tro ci clo, à me di-
ca ção.

Para es cla re cer, su po nha mos que um mé di co
con si ga co le tar oito óvu los em de ter mi na do pro ce di-
men to. Se ele for obri ga do a ob ser var o nú me ro pre -
ten di do na atu al re da ção do art. 13, terá que des pre-
zar seis e uti li zar ape nas dois. Não há ga ran tia de que
ocor ra a fe cun da ção dos dois uti li za dos, nem tam pou-
co de que se ocor rer, o em brião se de sen vol ve rá para
a trans fe rên cia. Em caso ne ga ti vo e se des pre za dos
os de ma is óvu los, a mu lher terá que aguar dar ou tro
ci clo re pro du ti vo, ser no va men te me di ca da e se sub -
me ter a ou tra co le ta, ou tra anes te sia, para re ti ra da
dos óvu los, pro ce di men tos es tes que en vol vem ris cos
que po de ri am ser evi ta dos caso per mi ti da a pro du ção
de tan tos em briões quan tos óvu los co le ta dos. A fer ti li-
za ção dos óvu los não é ime di a ta e pode ser que não
ocor ra, como pode ser que o em brião não se de sen-
vol va. Nes ta con di ção, todo tra ba lho é per di do.

To me mos como exem plo os da dos pu bli ca dos
pela mais tra di ci o nal clí ni ca de re pro du ção as sis ti da
da Ingla ter ra, fun da da pe los pi o ne i ros em Fer ti li za ção
In Vi tro, Pa trick Step toe e Ro bert Edwards:

Pa ci en tes sub me ti das à Fer ti li za ção In Vi tro (FIV)1

Nú me ro de Pa ci en tes  249
Mé dia de fo lí cu los co le ta dos 11,6
Mé dia do nú me ro de em briões ob ti dos 6,5
Pa ci en tes grá vi das 30,2%

Além dos ris cos à sa ú de fí si ca e men tal da
mu lher, a li mi ta ção es ta ria eli ti zan do o tra ta men to,
pois en ca re ci do fi ca ria o pro ce di men to.

É im por tan te sa li en tar que ne nhum país do mun -
do li mi ta o nú me ro de em briões a se rem pro du zi dos.

1Fon te: Ma nu al Clí ni co e La bo ra to ri al da BOURN HAHL CLINIC – 
Ingla ter ra. – A TEXT BOOK OF IN VITRO FERTILIZATION AND
ASSISTED REPRODUCTION – Lon don (UK), 1999.

Assim, o que se bus ca que a li mi ta ção im pos ta
nes se ar ti go leve so men te em con si de ra ção a trans -
fe rên cia de em briões para o úte ro, o que evi ta ria as
ges ta ções múl ti plas.

Com re la ção ao in ci so VII, ain da em con se qüên-
cia da an te ri or al te ra ção pro pos ta, cer tos de que o
con ge la men to de em briões é a so lu ção para se li mi tar
o nú me ro de em briões para trans fe rên cia, pro i bin do o 
des car te, im pe ri o so in clu ir no con sen ti men to a ques -

tão da pos si bi li da de de uti li za ção de em briões para
do a ção ou uti li za ção pós tu ma.

O § 2º em ques tão re fe re-se ao con sen ti men to e 
a pos si bi li da de de iden ti fi ca ção ge né ti ca dos do a do-
res de ga me tas.

O ano ni ma to en tre do a do res e re cep to res de ga -
me tas cons ti tui a pe dra fun da men tal dos tra ta men tos.
Este prin cí pio ado ta do pela Re so lu ção nº 1.358/92,
CFM, foi es co lhi do para pro te ger a cri an ça nas ci da do
pro ce di men to, para que ela não se trans for me em ob -
je to de dis pu ta en tre o do a dor e seus pais.

O ano ni ma to é ga ran tia da au to no mia e do de -
sen vol vi men to nor mal da fa mí lia por pro cri a ção as sis-
ti da fun da da. Não se pode ad mi tir que um ca sal que
se sub me te ao tra ta men to pas se a vida in te i ra te me-
ro so de ser im por tu na do pelo do a dor.

Na hi e rar quia de va lo res, a pro te ção da fa mí lia so -
bre pu ja o even tu al di re i to do fi lho, nas ci do do tra ta men-
to, co nhe cer sua ori gem via iden ti da de ci vil do do a dor.

Mas não se pre ten de ob je tar que a pes soa ori -
un da de tra ta men to sa i ba sua ori gem, mas sim, evi -
tar que seja pos sí vel a re ve la ção da iden ti da de ci vil
dos do a do res, pois sabe-se que quem doa sê men
ou óvu lo o faz so men te por al tru ís mo, sem ne nhum
in te res se na pa ter ni da de. Quem de po si ta sê men
num ban co para do a ção, não pre ten de ne nhum tipo
de vin cu la ção com a pes soa nas ci da de seu ma te ri-
al ge né ti co.

Hoje, in dis cu ti vel men te, a pa ter ni da de é mais
afe ti va e so ci al do que bi o ló gi ca, pelo me nos quan do
dis so ci a da de re la ções se xu a is, pelo que não há
como sus ten tar-se pos sí vel que se co nhe ça a iden ti-
da de ci vil dos do a do res.

Que se co nhe ça a iden ti da de ge né ti ca em cer -
tos ca sos é pos sí vel e até ne ces sá rio, com em al guns
ca sos de do en ças, mas a iden ti da de ci vil é con trá ria
ao me lhor in te res se da cri an ça. Sa li en ta-se que no
mun do a pos tu ra pre do mi nan te é a da pre ser va ção
do ano ni ma to. Onde se per mi te a re ve la ção da iden ti-
da de ci vil, como é o caso da Su é cia, pra ti ca men te de -
sa pa re ce ram os do a do res.

Sala das Re u niões, – Se na dor Ge ral do Althof
– Be ní cio Sam pa io

EMENDA Nº 4

Dê-se ao in ci so II, do art. 5º do PLS nº 90, de
2001, nos ter mos do Subs ti tu ti vo da CAS, a se guin te
re da ção:
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“Art. 5º ...................................................
..............................................................
II – pelo re ce bi men to de do a ções e pe -

las fa ses de co le ta, ma nu se io, con tro le de
do en ças in fec to-con ta gi o sas, con ser va ção,
dis tri bu i ção e trans fe rên cia do ma te ri al bi o-
ló gi co hu ma no uti li za do na Re pro du ção
Assis ti da, ve dan do-se a trans fe rên cia de sê -
men do a do a fres co.

.............................................................”

Jus ti fi ca ção

O que se bus ca é uma me lhor com pa ti bi li da de
do pro je to com a re a li da de atu al, o que sus ci ta al te ra-
ção na re da ção do in ci so II, do art. 5º, Subs ti tu ti vo
CAS ao PLS nº 90/2001, no que tan ge à pro i bi ção de
uti li za ção de óvu los a fres co.

No caso de es per ma to zói des, a cri o pre ser va-
ção deve mes mo ser obri ga tó ria em se tra tan do de
do a ção, con du ta aliás, mu i to opor tu na.

Entre tan to, a téc ni ca de con ge la men to de óvu -
los é ex pe ri men tal e, por tan to, não do mi na da pela
ciên cia.

Escas sos os ca sos, na li te ra tu ra mun di al, de
pro ce di men tos re a li za dos com óvu los cri o pre ser va-
dos, não se ten do, ain da, no tí cia do de sen vol vi men to
da cri an ça e sua nor ma li da de. Até que a ciên cia de -
sen vol va a téc ni ca e ma ne i ra ade qua da, o mais cor -
re to é a uti li za ção de óvu los fres cos, sem con ge la-
men to.

Ci o so no tar que a uti li za ção a fres co não pro va
a trans mis são de do en ças, sen do que os cu i da dos
para a co le ta, ma nu se io e con tro le de do en ças pode
ser efe tu a dos da mes ma ma ne i ra, com aná li se da
do a do ra.

Des se modo ou se pro í be so men te a uti li za ção
de sê men fres co ou se per mi te a uti li za ção a fres co
de ga me tas fe mi ni nos.

Sala das Re u niões, – Se na dor Ge ral do Althoff
– Be ní cio Sam pa io.

EMENDA Nº  5

Dê-se ao art. 9º e seu § 1º, do PLS nº 90, de
2001, nos ter mos do Subs ti tu ti vo da CAS, a se guin te
re da ção:

“Art. 9º O si gi lo es ta be le ci do no ar ti go
an te ri or não po de rá ser que bra do, sob as
pe nas da lei, ex ce to nas hi pó te ses dos §§ 2º 
e 3º, obri gan do-se o ser vi ço de sa ú de res-

pon sá vel pelo em pre go da Re pro du ção
Assis ti da a for ne cer as in for ma ções so li ci ta-
das, man ti dos o se gre do pro fis si o nal e o
ano ni ma to en tre do a do res e re cep to res.

§ 1º Ape nas a pes soa nas ci da por
meio de pro ces so de re pro du ção as sis ti da
terá aces so, a qual quer tem po, di re ta men te
ou por meio de re pre sen tan te le gal, e des de
que ma ni fes te sua von ta de li vre, cons ci en te
e es cla re ci da, a to das as in for ma ções so bre
o pro ces so que a ge rou, ex ce to a iden ti da de
ci vil do do a dor, obri gan do-se o ser vi ço de
sa ú de res pon sá vel a for ne cer as in for ma-
ções so li ci ta das, man ti dos os se gre dos pro -
fis si o nal e de jus ti ça.

............................................................”

Jus ti fi ca ção

Com essa al te ra ção pro pos ta, pre ten de-se a
pre ser va ção do ano ni ma to, im pe ri o so para o in te res-
se da pes soa nas ci da por meio de pro ces so de re pro-
du ção as sis ti da, prá ti ca sus ten ta da em pa í ses como
Ale ma nha, Áus tria, Di na mar ca, Espa nha, Esta dos
Uni dos e Fran ça, que fi ze ram pes qui sa de cam po e
con clu í ram que o ano ni ma to en tre do a do res e re cep-
to res é o me lhor para a pro le nas ci da de re pro du ção
as sis ti da.

De se no tar que o se gre do é, no caso, di re i to de 
per so na li da de dos do a do res e re cep to res e não
pode ser di vul ga do. O aces so à in for ma ção é li mi ta-
do pelo se gre do, bem ma i or que deve ser am pa ra do
por lei.

O se gre do mé di co é tão im por tan te que é pro te-
gi do pelo Di re i to em to das as es fe ras (Di re i to Pe nal,
Di re i to Ci vil e Admi nis tra ti vo), não sen do jus ti fi cá vel a
vi o la ção na hi pó te se su ge ri da pelo Pro je to no Subs ti-
tu ti vo apre sen ta do.

O di re i to de aces so à in for ma ção não é, e não
pode ser, con si de ra do como ra zão de for ça ma i or, até
por que, em se tra tan do de iden ti da de ci vil, é con trá rio
aos in te res ses da pes soa nas ci da por meio de pro-
ces so de re pro du ção as sis ti da.

De ou tra for ma, se a in ten ção da lei é pre ve nir
ca sa men tos en tre con san güí ne os, ob ser va-se que a
ques tão foi abor da da de ma ne i ra ade qua da pelo pro -
je to, que apre sen tou so lu ção sem que a re ve la ção da
iden ti da de ci vil, fos se con di ção para tan to, li mi tan do o 
nú me ro de do a ções.
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Por fim, não se pode per der de vis ta que,
mes mo com a im po si ção le gal do ano ni ma to en tre
do a do res e re cep to res de ga me tas, mais ade qua-
da à so ci e da de e ado ta da pe los pa í ses mais de-
sen vol vi dos, a Cons ti tu i ção ga ran te sem pre o
aces so à pres ta ção Ju ris di ci o nal. Em ca sos ex cep-
ci o na is, se pro cu ra do, o Po der Ju di ciá rio de ve rá
ava li ar a ques tão.

Sala das Re u niões, – Se na dor Ge ral do Althoff.
Be ní cio Sam pa io

EMENDA Nº  6

Dê-se § 1º do art. 13, do PLS nº 90, de 2001, nos
ter mos do Subs ti tu ti vo da CAS, e acres cen te-se o § 2º 
ao mes mo ar ti go, re nu me ran do -se os de ma is, sen do
o § 2º pas sa rá a ser 3º, o 3º pas sa rá a ser 4º e o 4º
pas sa rá a ser 5º, com a se guin te re da ção:

“Art. 13 . Na exe cu ção da téc ni ca de
Re pro du ção Hu ma na Assis ti da, po de rão ser 
trans fe ri dos até dois em briões, res pe i ta da a
von ta de da mu lher re cep to ra, a cada ci clo
re pro du ti vo.

§ 1º  O nú me ro de em briões pro du zi-
dos em la bo ra tó rio será co mu ni ca do aos be -
ne fi ciá ri os para que se de ci da quan tos em -
briões se rão trans fe ri dos a fres co, de ven do
o ex ce den te ser cri o pre ser va do, não po den-
do ser des car ta do ou des tru í do.

§ 2º No mo men to da cri o pre ser va ção,
os côn ju ges ou com pa nhe i ros, de no mi na-
dos pa ci en tes, de vem ex pres sar sua von ta-
de, por es cri to, quan to ao des ti no que será
dado aos em briões con ge la dos, em caso de 
se pa ra ção, di vór cio, do en ças gra ves ou fa le-
ci men to de um ou de am bos, com au to ri za-
ção para uti li za ção pós tu ma e au to ri za ção
para o caso de do a ção.

§ 3º Os em briões ori gi ná ri os in vi tro,
an te ri or men te à sua im plan ta ção no or ga-
nis mo da re cep to ra, não são do ta dos de
per so na li da de ci vil.

§ 4º Os be ne fi ciá ri os são ju ri di ca men te
res pon sá ve is pela tu te la do em brião e seu
ul te ri or de sen vol vi men to no or ga nis mo re-
cep tor.

§ 5º São fa cul ta das a pes qui sa e ex pe-
ri men ta ção com em briões trans fe ri dos e es -
pon ta ne a men te abor ta dos, des de que haja
au to ri za ção ex pres sa dos be ne fi ciá ri os.”

Jus ti fi ca ção

Co e ren te com o pro pos to na se ção re fe ren te ao
con sen ti men to in for ma do, não se con si de ra viá vel a
li mi ta ção de pro du ção de em briões por ci clo re pro du-
ti vo.É no tó rio o alto cus to da me di ca ção, bem como a
pos si bi li da de de in su ces so na fer ti li za ção dos óvu los.

O ín di ce de fer ti li za ção é de cer ca de 80% dos
óvu los in se mi na dos e, dos fer ti li za dos, so men te 50%
evo lu em ade qua da men te para a trans fe rên cia ao úte -
ro ma ter no.

Usu al men te o nú me ro de em briões é in fe ri or ao
de óvu los co le ta dos. Para au men tar a chan ce dos pa -
ci en tes em cada ci clo re pro du ti vo é ne ces sá rio apro -
ve i tar-se to dos os óvu los co le ta dos.

De se no tar que os tra ta men tos es tão sen do re -
a li za dos sem que se te nha no tí cia de des car te de em -
briões ou de pro ble mas ju di ci a is des de 1984, quan do
nas ceu o pri me i ro bebê, fru to de fer ti li za ção in vi tro
no Bra sil.

Que haja li mi ta ção do nú me ro de em briões a se -
rem trans fe ri dos por ci clo re pro du ti vo é ace i tá vel, pois 
com tal li mi ta ção ape nas se di mi nui a chan ce de gra -
vi dez. Tal di mi nu i ção é com pa tí vel com a re du ção dos
ris cos da ges ta ção múl ti pla, o que tor na po si ti va a so -
lu ção ado ta da.

A li mi ta ção de pro du ção de em briões e pro i bi-
ção de con ge la men to é to tal men te con trá ria aos in te-
res ses dos pa ci en tes e da so ci e da de, pois au men ta o
cus to do tra ta men to, im pli ca em re pe ti ções des ne ces-
sá ri as de in du ção de ovu la ção, além de des gas te dos
pa ci en tes.

A téc ni ca de cri o pre ser va ção de em briões é re -
la ti va men te nova sur gi da em 1983 na Aus trá lia.

Até na Itá lia, país de vo ca ção re li gi o sa, não há
li mi ta ção le gal para a pro du ção de em briões por ci clo
re pro du ti vo, nem tam pou co veda-se a téc ni ca de con -
ge la men to, o que exis te é a pre o cu pa ção com a pre -
ser va ção da vida.

O que se pre ten de por tan to, é vi a bi li zar os tra ta-
men tos sem a li mi ta ção de pro du ção de em briões,
acom pa nhan do, ain da, os pa í ses de sen vol vi dos no
que tan ge ao uso de téc ni ca de con ge la men to que se
co nhe ce e, atra vés de pes qui sas ci en tí fi cas, não pre -
ju di car os em briões.

Sala de Re u niões, Se na dor Ge ral do Althoff –
Be ní cio Sam pa io.

EMENDA Nº 7

Dê-se § 2º do art. 16, do PLS 90, de 2001, nos
ter mos do Subs ti tu ti vo da CAS, a se guin te re da ção:
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“Art. 16. .................................................
..............................................................
§ 2º. A pes soa nas ci da atra vés de pro -

ces so de re pro du ção as sis ti da e o do a dor
terá aces so do ser vi ço de sa ú de, a qual quer
tem po, in for ma ções para trans plan te de ór-
gãos ou te ci dos, ga ran ti do o se gre do pro fis-
si o nal e o ano ni ma to.

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

Jus ti fi ca ção

Con so an te ao já ma ni fes ta do, não se pode de i xar
a pos si bi li da de le gal de vi o la ção do ano ni ma to, que se
pren de ex clu si va men te à iden ti da de ci vil. Para fins de
trans plan te, não é ne ces sá ria a re ve la ção dos da dos ci -
vis, man ti das as con si de ra ções quan to à Se ção IV.

Sala de Re u niões, Se na dor Ge ral do Althof –
Be ní cio Sam pa io.

EMENDA Nº 8

Dê-se nova re da ção à alí nea d, do in ci so XIII, do
art. 19, ao PLS nº 90, de 2001, nos ter mos do Subs ti tu-
ti vo da CAS, que pas sa rá a vi go rar da se guin te for ma:

“Art. 19. .................................................
..............................................................
XIII – uti li zar ga me ta:
..............................................................

d) sem que te nham sido os be ne fi ciá ri-
os ou do a do res sub me ti dos ao con tro le de
do en ças in fec to-con ta gi o sas e a ou tros exa -
mes com ple men ta res.”

Jus ti fi ca ção

Esta emen da se gue os tra ços que en fa ti za mos
an te ri or men te so bre a uti li za ção de ga me tas a fres co,
pois no caso do óvu lo a cri o pre ser va ção ain da é uma
téc ni ca nova, sem efi cá cia com pro va da.

Assim sen do, não se pode ape nar a uti li za ção
de óvu los a fres co.

Sala das Re u niões, – Se na dor Ge ral do Althoff
– Be ní cio Sam pa io

EMENDA Nº 9

Su pri ma-se os in ci sos IX, X, XI, do art. 19, ao PLS
nº 90, de 2001, nos ter mos do Subs ti tu ti vo da CAS.

Jus ti fi ca ção

Não ha ven do li mi ta ção no nú me ro de em briões
a ser pro du zi do com a al te ra ção pro pos ta, não se

pode pe na li zar a pro du ção de em briões no que tan ge
a sua quan ti da de.

Do mes mo modo, con si de ran do lí ci to o con ge la-
men to, não deve ha ver pre vi são pe nal.

De igual for ma, não pode ha ver pu ni ção para a
au sên cia de im plan ta ção de to dos em briões pro du zi-
dos, pois man ti da a li mi ta ção de trans fe rên cia para o
nú me ro de dois e li be ra da a pro du ção de em briões.

Sala das Re u niões, – Se na dor Ge ral do Althoff
– Be ní cio Sam pa io

EMENDA Nº 10

Su pri ma-se o pa rá gra fo úni co do art. 2º do
Subs ti tu ti vo da CAS ao PLS nº 90, de 1999.

Jus ti fi ca ção

A su pres são do pa rá gra fo úni co do art.2º do tex -
to do Subs ti tu ti vo da CAS, em aná li se, se jus ti fi ca por -
que nele está pre vis to o es ta be le ci men to de um pra zo
mí ni mo de es pe ra an tes da uti li za ção da Re pro du ção
Assis ti da.

Em au diên cia pú bli ca re a li za da pe ran te esta
Co mis são de Assun tos So ci a is, es pe ci a lis tas no as-
sun to con si de ra ram que “in fer ti li da de sem ca u sa de fi-
ni da”, como está ex pres so no pa rá gra fo úni co em
ques tão, é uma de fi ni ção ques ti o ná vel por que, quer a
exis tên cia da es te ri li da de não te nha ca u sa apa ren te,
quer te nha ca u sa di ag nos ti ca da, ela, sem dú vi da, já é 
con si de ra da es te ri li da de.

Por con se guin te não tem qual quer sen ti do o
tem po de es pe ra pre vis to no pa rá gra fo em ques tão: a
es te ri li da de já exis te e o ca sal deve ter o di re i to de ser
tra ta do.

Sala das Ses sões. – Se na dor Ro me ro Jucá.

EMENDA Nº 2-CAS (SUBSTITUTIVO)

TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI
DO SENADO Nº 90, DE 1999, APROVADO
PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA 20 DE
MARÇO DE 2003.

Dis põe so bre a Re pro du ção Assis-
ti da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is

Art. 1º Esta lei re gu la men ta o uso das téc ni cas
de Re pro du ção Assis ti da (RA) para a im plan ta ção ar-

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09823MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



ti fi ci al de ga me tas ou em briões hu ma nos, fer ti li za dos
in vi tro, no or ga nis mo de mu lhe res re cep to ras.

Pa rá gra fo Úni co. Para os efe i tos des ta lei, atri -
bui-se a de no mi na ção de:

I – em briões hu ma nos ao re sul ta do da união in
vi tro de ga me tas, pre vi a men te à sua im plan ta ção no
or ga nis mo re cep tor, qual quer que seja o es tá gio de
seu de sen vol vi men to;

II – be ne fi ciá ri os às mu lhe res ou aos ca sa is
que te nham so li ci ta do o em pre go da Re pro du ção
Assis ti da;

III – con sen ti men to li vre e es cla re ci do ao ato
pelo qual os be ne fi ciá ri os são es cla re ci dos so bre a
Re pro du ção Assis ti da e ma ni fes tam, em do cu men to,
con sen ti men to para a sua re a li za ção, con for me dis-
pos to na Se ção II des ta lei.

Art. 2º A uti li za ção das téc ni cas de Re pro du ção
Assis ti da será per mi ti da, na for ma au to ri za da nes ta
lei e em seus re gu la men tos, nos ca sos em que se ve -
ri fi que in fer ti li da de e para a pre ven ção de do en ças
ge né ti cas li ga das ao sexo, e des de que:

I – exis ta in di ca ção mé di ca para o em pre go da
Re pro du ção Assis ti da, con si de ra das as de ma is pos -
si bi li da des te ra pêu ti cas dis po ní ve is, se gun do o dis-
pos to em re gu la men to;

II – a re cep to ra da téc ni ca seja uma mu lher ci vil-
men te ca paz, nos ter mos da lei, que te nha so li ci ta do
o tra ta men to de ma ne i ra li vre, cons ci en te e in for ma-
da, em do cu men to de con sen ti men to li vre e es cla re ci-
do, a ser ela bo ra do con for me o dis pos to na Se ção II
des ta lei;

III – a re cep to ra da téc ni ca seja apta, fí si ca e
psi co lo gi ca men te, após ava li a ção que leve em con ta
sua ida de e ou tros cri té ri os es ta be le ci dos em re gu la-
men to;

IV – O do a dor seja con si de ra do apto fí si ca e
men tal men te, por meio de exa mes clí ni cos e com ple-
men ta res que se fa çam ne ces sá ri os.

Pa rá gra fo Úni co. Caso não se di ag nos ti que ca u-
sa de fi ni da para a si tu a ção de in fer ti li da de, ob ser-
var-se-á, an tes da uti li za ção da Re pro du ção Assis ti-
da, pra zo mí ni mo de es pe ra, que será es ta be le ci do
em re gu la men to e le va rá em con ta a ida de da mu lher
re cep to ra.

Art. 3º Fica pro i bi da a ges ta ção de subs ti tu i ção.

SEÇÃO II
Do Con sen ti men to Li vre e Escla re ci do

Art. 4º O con sen ti men to li vre e es cla re ci do será
obri ga tó rio para am bos os be ne fi ciá ri os, nos ca sos
em que a be ne fi ciá ria seja uma mu lher ca sa da ou em

união es tá vel, ve da da a ma ni fes ta ção da von ta de por
pro cu ra dor, e será for ma li za do em ins tru men to par ti-
cu lar, que con te rá ne ces sa ri a men te os se guin tes es -
cla re ci men tos:

I – a in di ca ção mé di ca para o em pre go de Re -
pro du ção Assis ti da, no caso es pe cí fi co; com ma ni fes-
ta ção ex pres sa dos be ne fi ciá ri os de fal ta de in te res se
na ado ção de cri an ça ou ado les cen te;

II – os as pec tos téc ni cos, as im pli ca ções mé di-
cas das di fe ren tes fa ses das mo da li da des de Re pro-
du ção Assis ti da dis po ní ve is e os cus tos en vol vi dos
em cada uma de las;

III – os da dos es ta tís ti cos re fe ren tes à efe ti vi-
da de dos re sul ta dos ob ti dos no ser vi ço de sa ú de
onde se re a li za rá o pro ce di men to de Re pro du ção
Assis ti da;

IV – os re sul ta dos es ta tís ti cos e pro ba bi lís ti cos
acer ca da in ci dên cia e pre va lên cia dos efe i tos in de se-
ja dos nas téc ni cas de Re pro du ção Assis ti da, em ge -
ral e no ser vi ço de sa ú de onde esta será re a li za da;

V – as im pli ca ções ju rí di cas da uti li za ção de Re -
pro du ção Assis ti da;

VI – os pro ce di men tos au to ri za dos pe los be ne fi-
ciá ri os, in clu si ve o nú me ro de em briões a se rem pro -
du zi dos, ob ser va do o li mi te dis pos to no art. 13 des ta
lei;

VII – as con di ções em que o do a dor ou de po si-
tan te au to ri za a uti li za ção de seus ga me tas, in clu si ve
pos tu ma men te.

VIII – de ma is re qui si tos es ta be le ci dos em re gu-
la men to.

§ 1º O con sen ti men to men ci o na do nes te ar ti go
será tam bém exi gi do do do a dor e de seu côn ju ge ou
da pes soa com quem viva em união es tá vel e será fir -
ma do con for me as nor mas re gu la men ta do ras, as
qua is es pe ci fi ca rão as in for ma ções mí ni mas que lhes 
se rão trans mi ti das.

§ 2º No caso do pa rá gra fo an te ri or, as in for ma-
ções men ci o na das de vem in clu ir to das as im pli ca-
ções de cor ren tes do ato de doar, in clu si ve a pos si bi li-
da de de a iden ti fi ca ção do do a dor vir a ser co nhe ci do.

SEÇÃO III
Dos Ser vi ços de Sa ú de e Pro fis si o na is

Art. 5º Os ser vi ços de sa ú de que re a li zam a Re -
pro du ção Assis ti da são res pon sá ve is:

I – pela ela bo ra ção, em cada caso, de la u do com 
a in di ca ção da ne ces si da de e opor tu ni da de para o
em pre go da téc ni ca de Re pro du ção Assis ti da;

II – pelo re ce bi men to de do a ções e pe las fa ses
de co le ta, ma nu se io, con tro le de do en ças in fec-

09824 Qu in ta-fe i ra 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    311ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



to-con ta gi o sas, con ser va ção, dis tri bu i ção e trans fe-
rên cia do ma te ri al bi o ló gi co hu ma no uti li za do na Re -
pro du ção Assis ti da, ve dan do-se a trans fe rên cia de
sê men do a do a fres co;

III – pelo re gis tro de to das as in for ma ções re la ti-
vas aos do a do res e aos ca sos em que foi uti li za da a
Re pro du ção Assis ti da, pelo pra zo de cin qüen ta anos.

IV – pela ob ten ção do con sen ti men to li vre e es -
cla re ci do dos be ne fi ciá ri os de Re pro du ção Assis ti da,
do a do res e res pec ti vos côn ju ges ou com pa nhe i ros
em união es tá vel, na for ma de fi ni da na Ses são II des -
ta Lei.

V – pe los pro ce di men tos mé di cos e la bo ra to ri a-
is exe cu ta dos;

VI – pela ob ten ção do Cer ti fi ca do de Qu a li da de
em Bi os se gu ran ça jun to ao ór gão com pe ten te;

VII – pela ob ten ção de li cen ça de fun ci o na men-
to a ser ex pe di da pelo ór gão com pe ten te da ad mi nis-
tra ção, de fi ni do em re gu la men to;

Pa rá gra fo úni co. As res pon sa bi li da des es ta be le-
ci das nes te ar ti go não ex clu em ou tras, de ca rá ter
com ple men tar, a se rem es ta be le ci das em re gu la-
men to.

Art. 6º Para ob ter a li cen ça de fun ci o na men to, os 
ser vi ços de sa ú de que re a li zam Re pro du ção Assis ti-
da de vem cum prir os se guin tes re qui si tos mí ni mos:

I – fun ci o nar sob a di re ção de um pro fis si o nal
mé di co, de vi da men te ca pa ci ta do para re a li zar a Re -
pro du ção Assis ti da, que se res pon sa bi li za rá por to-
dos os pro ce di men tos mé di cos e la bo ra to ri a is exe cu-
ta dos;

II – dis por de equi pes mul ti pro fis si o na is, re cur-
sos téc ni cos e ma te ri a is com pa tí ve is com o ní vel de
com ple xi da de exi gi do pelo pro ces so de Re pro du ção
Assis ti da;

III – dis por de re gis tro de to dos os ca sos em que
te nha sido em pre ga da a Re pro du ção Assis ti da, ocor -
ra ou não gra vi dez, pelo pra zo de cin qüen ta anos;

IV – dis por de re gis tro dos do a do res e das pro -
vas di ag nós ti cas re a li za das, pelo pra zo de cin qüen ta
anos após o em pre go do ma te ri al bi o ló gi co;

V – en ca mi nhar re la tó rio se mes tral de suas ati -
vi da des ao ór gão com pe ten te de fi ni do em re gu la-
men to.

§ 1º A li cen ça men ci o na da no ca put des te ar ti-
go será vá li da por até três anos, re no vá vel ao tér mi no
de cada pe río do, des de que ob ti do ou man ti do o Cer -
ti fi ca do de Qu a li da de em Bi os se gu ran ça, po den do
ser re vo ga da em vir tu de do des cum pri men to de qual -
quer dis po si ção des ta Lei ou de seu re gu la men to.

§ 2º O re gis tro ci ta do no in ci so III des te ar ti go
de ve rá con ter a iden ti fi ca ção dos be ne fi ciá ri os e do a-
do res, as téc ni cas uti li za das, a pré- se le ção se xu al,
quan do im pres cin dí vel, na for ma do art. 15 des ta Lei,
a ocor rên cia ou não de gra vi dez, o de sen vol vi men to
das ges ta ções, os nas ci men tos, as mal for ma ções de
fe tos ou re cém-nas ci dos e ou tros da dos de fi ni dos em
re gu la men to.

§ 3º Em re la ção aos do a do res, o re gis tro ci ta do
no in ci so IV des te ar ti go de ve rá con ter a iden ti da de ci -
vil, os da dos clí ni cos de ca rá ter ge ral, foto acom pa-
nha da das ca rac te rís ti cas fe no tí pi cas e uma amos tra
de ma te ri al ce lu lar.

§ 4º As in for ma ções de que tra ta este ar ti go são
con si de ra das si gi lo sas, sal vo nos ca sos es pe ci fi ca-
dos nes ta Lei.

§ 5º No caso de en cer ra men to das ati vi da des,
os ser vi ços de sa ú de trans fe ri rão os re gis tros para o
ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co, de ter mi na do no
re gu la men to.

SEÇÃO IV
Das Do a ções

Art. 7º Será per mi ti da a do a ção de ga me tas, sob 
a res pon sa bi li da de dos ser vi ços de sa ú de que pra ti-
cam a Re pro du ção Assis ti da, ve da das a re mu ne ra-
ção e a co bran ça por esse ma te ri al, a qual quer tí tu lo.

§ 1º Não será per mi ti da a do a ção quan do hou -
ver ris co de dano para a sa ú de do do a dor, le van do-se
em con si de ra ção suas con di ções fí si cas e men ta is.

§ 2º O do a dor de ga me ta é obri ga do a de cla rar:
I – não ha ver do a do ga me ta an te ri or men te;
II – as do en ças de que tem co nhe ci men to ser

po da dor, in clu si ve os an te ce den tes fa mi li a res, no que 
diz res pe i to a do en ças ge né ti co-he re di tá ri as e ou tras.

§ 3º Po de rá ser es ta be le ci da ida de li mi te para
os do a do res, com base em cri té ri os que bus quem ga -
ran tir a qua li da de dos ga me tas do a dos, quan do da re -
gu la men ta ção des ta Lei.

§ 4º Os ga me tas do a dos e não uti li za dos se rão
man ti dos con ge la dos até que se dê o êxi to da ges ta-
ção, após o quê pro ce der-se-á ao des car te dos mes -
mos, de for ma a ga ran tir que o do a dor be ne fi ci a rá
ape nas uma úni ca re cep to ra.

Art. 8º Os ser vi ços de sa ú de que pra ti cam a Re -
pro du ção Assis ti da es ta rão obri ga dos a ze lar pelo si -
gi lo da do a ção, im pe din do que do a do res e be ne fi ciá-
ri os ve nham a co nhe cer re ci pro ca men te suas iden ti-
da des, e pelo si gi lo ab so lu to das in for ma ções so bre a
pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro du ção Assis ti-
da.
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Art. 9º O si gi lo es ta be le ci do no ar ti go an te ri or
po de rá ser que bra do nos ca sos au to ri za dos nes ta
Lei, obri gan do-se o ser vi ço de sa ú de res pon sá vel
pelo em pre go da Re pro du ção Assis ti da a for ne cer as
in for ma ções so li ci ta das, man ti do o se gre do pro fis si o-
nal e, quan do pos sí vel, o ano ni ma to.

§ 1º A pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro-
du ção Assis ti da terá aces so, a qual quer tem po, di re-
ta men te ou por meio de re pre sen tan te le gal, e des de
que ma ni fes te sua von ta de, li vre, cons ci en te e es cla-
re ci da, a to das as in for ma ções so bre o pro ces so que
a ge rou, in clu si ve à iden ti da de ci vil do do a dor, obri -
gan do-se o ser vi ço de sa ú de res pon sá vel a for ne cer
as in for ma ções so li ci ta das, man ti dos os se gre dos
pro fis si o na is e de jus ti ça.

§ 2º Qu an do ra zões mé di cas ou ju rí di cas in di ca-
rem ser ne ces sá rio, para a vida ou a sa ú de da pes soa
ge ra da por pro ces so de Re pro du ção Assis ti da, ou
para opo si ção de im pe di men to do ca sa men to, ob ter
in for ma ções ge né ti cas re la ti vas ao do a dor, es sas de-
ve rão ser for ne ci das ao mé di co so li ci tan te, que guar -
da rá o de vi do se gre do pro fis si o nal, ou ao ofi ci al do re -
gis tro ci vil ou a quem pre si dir a ce le bra ção do ca sa-
men to, que no ti fi ca rá os nu ben tes e pro ce de rá na for -
ma da le gis la ção ci vil.

§ 3º No caso de mo ti va ção mé di ca, au to ri za do
no pa rá gra fo an te ri or, res guar dar-se-á a iden ti da de
ci vil do do a dor, mes mo que o mé di co ve nha a en tre vis-
tá-lo para ob ter ma i o res in for ma ções so bre sua sa ú de.

Art. 10. A es co lha dos do a do res será de res pon-
sa bi li da de do ser vi ço de sa ú de que pra ti ca a Re pro-
du ção Assis ti da e de ve rá as se gu rar a com pa ti bi li da de
imu no ló gi ca en tre do a dor e re cep tor.

Art. 11. Não po de rão ser do a do res os di ri gen tes,
fun ci o ná ri os e mem bros de equi pes, ou seus pa ren-
tes até o quar to grau, de ser vi ço de sa ú de no qual se
re a li ze a Re pro du ção Assis ti da.

Pa rá gra fo úni co. As pes so as ab so lu ta men te in -
ca pa zes não po de rão ser do a do ras de ga me tas.

Art. 12. O Ti tu lar do Car tó rio de Re gis tro Ci vil de
Pes so as Na tu ra is fica obri ga do a co mu ni car ao Órgão 
com pe ten te pre vis to no art. 5º, in ci sos VI e VII, até o
dia l0 de cada mês, o re gis tro dos óbi tos ocor ri dos no
mês ime di a ta men te an te ri or, de ven do da re la ção
cons tar a fi li a ção, a data e o lo cal de nas ci men to da
pes soa fa le ci da.

§ 1º No caso de não ha ver sido re gis tra do ne -
nhum óbi to, de ve rá o Ti tu lar do Car tó rio de Re gis tro
Ci vil de Pes so as Na tu ra is co mu ni car esse fato ao re -
fe ri do ór gão no pra zo es ti pu la do no ca put des te ar ti-
go.

§ 2º A fal ta de co mu ni ca ção na épo ca pró pria,
bem como o en vio de in for ma ções ine xa tas, su je i ta rá
o Ti tu lar de Car tó rio de Re gis tro Ci vil de Pes so as Na -
tu ra is a mul ta va riá vel de R$636,17 (se is cen tos e trin -
ta e seis re a is e de zes se te cen ta vos) a R$63.617,35
(ses sen ta e três mil, se is cen tos e de zes se te re a is e
trin ta e cin co cen ta vos), na for ma do re gu la men to.

§ 3º A co mu ni ca ção de ve rá ser fe i ta por meio de
for mu lá ri os para ca das tra men to de óbi to, con for me
mo de lo apro va do em re gu la men to.

§ 4º De ve rão cons tar, além dos da dos re fe ren-
tes à iden ti fi ca ção do Car tó rio de Re gis tro de Pes so-
as Na tu ra is, pelo me nos uma das se guin tes in for ma-
ções re la ti vas à pes soa fa le ci da:

I – nú me ro de ins cri ção do PIS/PASEP;
II – nú me ro de ins cri ção no Insti tu to Na ci o nal de

Se gu ro So ci al – INSS, se con tri bu in te in di vi du al, ou
nú me ro de Be ne fí cio Pre vi den ciá rio – NB, se a pes-
soa fa le ci da for ti tu lar de qual quer be ne fi cio pago pelo 
INSS;

III – nú me ro do CPF;
IV – nú me ro de re gis tro da Car te i ra de Iden ti da-

de e res pec ti vo ór gão emis sor;
V – nú me ro do tí tu lo de ele i tor;
VI – nú me ro do re gis tro de nas ci men to ou ca sa-

men to, com in for ma ção do li vro, da fo lha e do ter mo;
VII – nú me ro e sé rie da Car te i ra de Tra ba lho.

SEÇÃO V
Dos Ga me tas e Embriões

Art. 13. Na exe cu ção da téc ni ca de Re pro du ção
Assis ti da, po de rão ser pro du zi dos e trans fe ri dos até
dois em briões, res pe i ta da a von ta de da mu lher re cep-
to ra, a cada ci clo re pro du ti vo.

§ 1º Se rão obri ga to ri a men te trans fe ri dos a fres -
co to dos os em briões ob ti dos, obe de ci do o cri té rio de -
fi ni do no ca put des te ar ti go.

§ 2º Os em briões ori gi na dos in vi tro, an te ri or-
men te à sua im plan ta ção no or ga nis mo da re cep to ra,
não são do ta dos de per so na li da de ci vil.

§ 3º Os be ne fi ciá ri os são ju ri di ca men te res pon-
sá ve is pela tu te la do em brião e seu ul te ri or de sen vol-
vi men to no or ga nis mo re cep tor.

§ 4º São fa cul ta das a pes qui sa e ex pe ri men ta-
ção com em briões trans fe ri dos e es pon ta ne a men te
abor ta dos, des de que haja au to ri za ção ex pres sa dos
be ne fi ciá ri os.

§ 5º O tem po má xi mo de de sen vol vi men to de
em briões in vi tro será de fi ni do em re gu la men to.

Art. 14. Os ser vi ços de sa ú de são au to ri za dos a
pre ser var ga me tas hu ma nos, do a dos ou de po si ta dos
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ape nas para ar ma ze na men to, pe los mé to dos e pra-
zos de fi ni dos em re gu la men to.

§ 1º Os ga me tas de po si ta dos ape nas para ar -
ma ze na men to se rão en tre gues so men te à pes soa
de po si tan te, não po den do ser des tru í dos sem sua au -
to ri za ção.

§ 2º E obri ga tó rio o des car te de ga me tas:
I – quan do so li ci ta do pelo de po si tan te;
II – quan do hou ver pre vi são no do cu men to de

con sen ti men to li vre e es cla re ci do;
III – nos ca sos de fa le ci men to do de po si tan te,

sal vo se hou ver ma ni fes ta ção de sua von ta de, ex-
pres sa em do cu men to de con sen ti men to li vre e es cla-
re ci do ou em tes ta men to, per mi tin do a uti li za ção pós -
tu ma de seus ga me tas.

Art. 15. A pré-se le ção se xu al será per mi ti da nas
si tu a ções clí ni cas que apre sen ta rem ris co ge né ti co
de do en ças re la ci o na das ao sexo, con for me se dis pu-
ser em re gu la men to.

SEÇÃO VI
Da  Fi li a ção da Cri an ça

Art. 16. Será atri bu í da aos be ne fi ciá ri os a con di-
ção de pa ter ni da de ple na da cri an ça nas ci da me di an-
te o em pre go de téc ni ca de Re pro du ção Assis ti da.

§ 1º A mor te dos be ne fi ciá ri os não res ta be le ce o 
po der pa ren tal dos pais bi o ló gi cos.

§ 2º A pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro-
du ção Assis ti da e o do a dor te rão aces so aos re gis-
tros do ser vi ço de sa ú de, a qual quer tem po, para ob -
ter in for ma ções para trans plan te de ór gãos ou te ci-
dos, ga ran ti do o se gre do pro fis si o nal e, sem pre que
pos sí vel, o ano ni ma to.

§ 3º O aces so men ci o na do no pa rá gra fo an te ri or
es ten der-se-á até os pa ren tes de 2º grau do do a dor e
da pes soa nas ci da por pro ces so de Re pro du ção
Assis ti da.

Art. 17. O do a dor e seus pa ren tes bi o ló gi cos não 
te rão qual quer es pé cie de di re i to ou vín cu lo, quan to à
pa ter ni da de ou ma ter ni da de, em re la ção à pes soa
nas ci da a par tir do em pre go das téc ni cas de Re pro-
du ção Assis ti da, sal vo os im pe di men tos ma tri mo ni a is
elen ca dos na le gis la ção ci vil.

Art. 18.  Os ser vi ços de sa ú de que re a li zam a Re -
pro du ção Assis ti da su je i tam-se, sem pre ju í zo das
com pe tên ci as de ór gão da ad mi nis tra ção de fi ni do em
re gu la men to, à fis ca li za ção do Mi nis té rio Pú bli co, com
o ob je ti vo de res guar dar a sa ú de e a in te gri da de fí si ca
das pes so as en vol vi das, apli can do-se, no que cou ber,
as dis po si ções da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990
(Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te).

SEÇÃO VII
Das Infra ções e Pe na li da des

Art. 19. Cons ti tu em cri mes:
I – pra ti car a Re pro du ção Assis ti da sem es tar

ha bi li ta do para a ati vi da de;
Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta.
II – pra ti car a Re pro du ção Assis ti da sem ob ter o

con sen ti men to li vre e es cla re ci da dos be ne fi ciá ri os e
dos do a do res na for ma de ter mi na da nes ta Lei ou em
de sa cor do com os ter mos cons tan tes do do cu men to
de con sen ti men to por eles as si na do:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos, e mul ta.
III – par ti ci par do pro ce di men to de ges ta ção de

subs ti tu i ção, na con di ção de be ne fi ciá rio, in ter me diá-
rio ou exe cu tor da téc ni ca:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
IV – for ne cer ga me tas de po si ta dos ape nas para 

ar ma ze na men to a qual quer pes soa que não o pró prio
de po si tan te, ou em pre gar es ses ga me tas sem sua
pré via au to ri za ção:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
V – de i xar de man ter as in for ma ções exi gi das na 

for ma es pe ci fi ca da, não as for ne cer nas si tu a ções
pre vis tas ou di vul gá-las a ou trem nos ca sos não au to-
ri za dos, con so an te as de ter mi na ções des ta Lei:

Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta.
VI – uti li zar ga me tas de do a do res ou de po si tan-

tes sa bi da men te fa le ci dos, sal vo na hi pó te se em que
te nha sido au to ri za dos, em do cu men to de con sen ti-
men to li vre e es cla re ci dos, ou em tes ta men to, a uti li-
za ção pós tu ma de seus ga me tas:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
VII – im plan tar mais de dois em briões na mu lher

re cep to ra:
Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
VIII – re a li zar a pré-se le ção se xu al de ga me tas

ou em briões, res sal va do o dis pos to nes ta Lei:
Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
IX – pro du zir em briões além da quan ti da de per -

mi ti da:
Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
X – ar ma ze nar ou ce der em briões, res sal va dos

os ca sos em que a im plan ta ção seja con tra-in di ca da:
Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
XI – de i xar o mé di co de im plan tar na mu lher re -

cep to ra os em briões pro du zi dos, ex ce to no caso de
con tra-in di ca ção mé di ca:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
XII – des car tar em brião an tes da im plan ta ção

no or ga nis mo re cep tor:
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Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
XIII – uti li zar ga me ta:

a) do a do por di ri gen te, fun ci o ná rio ou
mem bro de equi pe do ser vi ço de sa ú de em
que re a li ze a Re pro du ção Assis ti da, ou seus 
pa ren tes até o quar to grau;

b) de pes soa in ca paz;
c) de que tem ciên cia ser de um mes -

mo do a dor, para mais de um be ne fi ciá rio;
d) sem que te nham sido os be ne fi ciá ri-

os ou do a do res sub me ti dos ao con tro le de
do en ças in fec to-con ta gi o sas e ou tros exa-
mes com ple men ta res.

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Ao apli car as me di das pre vis-

tas nes te, ar ti go, o juiz con si de ra rá a na tu re za e a gra -
vi da de do de li to e a pe ri cu lo si da de do agen te.

Art. 20. Cons ti tu em cri mes:
I – Inter ven ção so bre ga me tas ou em briões in

vi tro com fi na li da de di fe ren te das per mi ti das nes ta
Lei.

Pena –  de ten ção de seis me ses a dois anos, e
mul ta.

II – Uti li zar o mé di co do pró prio ga me ta para re -
a li zar a Re pro du ção Assis ti da, ex ce to na qua li da de
de be ne fi ciá rio.

Pena – de ten ção de um a dois anos, e mul ta.

III – Omi tir o do a dor da dos ou for ne ci men to de
in for ma ção fal sa ou in cor re ta so bre qual quer as pec to
re la ci o na do ao ato de doar.

Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta.

IV – Pra ti car o mé di co re du ção em bri o ná ria,
com con sen ti men to, após a im plan ta ção no or ga nis-
mo da re cep to ra, sal vo nos ca sos em que hou ver ris -
co de vida para a mu lher.

Pena – re clu são de um a qua tro anos.

V – Pra ti car o mé di co re du ção em bri o ná ria, sem 
con sen ti men to, após a im plan ta ção no or ga nis mo da
re cep to ra, sal vo nos ca sos em que hou ver ris co de
vida para a mu lher.

Pena – re clu são de três a dez anos.

Pa rá gra fo úni co. As pe nas co mi na das nos in ci-
sos IV e V des te ar ti go são au men ta das de um ter ço,
se, em con se qüên cia do pro ce di men to re du tor, a re -
cep to ra so fre le são cor po ral de na tu re za gra ve; e são
du pli ca das, se, pela mes ma ca u sa, lhe so bre vém a
mor te.

Art. 21. A prá ti ca de qual quer uma das con du tas
ar ro la das nes ta se ção acar re ta rá a per da da li cen ça
do es ta be le ci men to de re pro du ção as sis ti da, sem
pre ju í zo das de ma is san ções le ga is ca bí ve is.

SEÇÃO VIII
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 21. Os em briões con ser va dos até a data de
en tra da em vi gor des ta Lei po de rão ser do a dos ex clu-
si va men te para fins re pro du ti vos, com o con sen ti-
men to pré vio dos pri me i ros be ne fi ciá ri os, res pe i ta dos
os dis po si ti vos da Se ção IV.

Pa rá gra fo Úni co. Pre su me-se au to ri za da a do a-
ção se, no pra zo de ses sen ta dias, os pri me i ros be ne-
fi ciá ri os não se ma ni fes ta rem em con trá rio.

Art. 22. O Po der Pú bli co pro mo ve rá cam pa nhas
de in cen ti vo à uti li za ção, por pes so as in fér te is ou não, 
dos em briões pre ser va dos e ar ma ze na dos até a data
de pu bli ca ção des ta Lei, pre fe ren ci al men te ao seu
des car te.

Art. 23. O Po der Pú bli co or ga ni za rá um ca das tro
na ci o nal de in for ma ções so bre a prá ti ca da Re pro du-
ção Assis ti da em todo o ter ri tó rio, com a fi na li da de de
or ga ni zar es ta tís ti cas e tor nar dis po ní ve is os da dos
so bre o quan ti ta ti vo dos pro ce di men tos re a li za dos, a
in ci dên cia e pre va lên cia dos efe i tos in de se ja dos e de -
ma is com pli ca ções, os ser vi ços de sa ú de e os pro fis-
si o na is que a re a li zam e de ma is in for ma ções con si-
de ra das apro pri a das, se gun do se dis pu ser em re gu-
la men to.

Art. 24. A Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 8º-A São ve da dos, na ati vi da de
com hu ma nos, os ex pe ri men tos de clo na-
gem ra di cal atra vés de qual quer téc ni ca de
ge ne tec no lo gia”.(NR)

Art. 25. O art. 13 da Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i-
ro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
in ci so:

“III-A – re a li zar ex pe ri men tos de clo na-
gem hu ma na ra di cal atra vés de qual quer
téc ni ca de ge ne tec no lo gia;”(AC)

Art. 26. Esta Lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 20 de  mar ço de 2003. – Ro -
me ro Jucá, Pre si den te; Tião Vi a na, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

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

Art. 3º Cons ti tu em ob je ti vos fun da men ta is da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

I – cons tru ir uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá-
ria;

II – ga ran tir o de sen vol vi men to na ci o nal;

III – er ra di car a po bre za e a mar gi na li za ção e re -
du zir as de si gual da des so ci a is e re gi o na is;

IV – pro mo ver o bem de to dos, sem pre con ce i-
tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e qua is quer ou -
tras for mas de dis cri mi na ção.

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

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:

....................................................................................
XLV – ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do

con de na do, po den do a obri ga ção de re pa rar o dano
e a de cre ta ção do per di men to de bens ser, nos ter -
mos da lei, es ten di das aos su ces so res e con tra eles
exe cu ta das, até o li mi te do va lor do pa tri mô nio trans -
fe ri do;

XLVI – a lei re gu la rá a in di vi du a li za ção da pena
e ado ta rá, en tre ou tras, as se guin tes:

a)  pri va ção ou res tri ção da li ber da de;
b)  per da de bens;
c)  mul ta;
d)  pres ta ção so ci al al ter na ti va;
e)  sus pen são ou in ter di ção de di re i tos;

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

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

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

CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art. 226. A fa mí lia, base da so ci e da de, tem es -
pe ci al pro te ção do Esta do.

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

§ 4º Enten de-se, tam bém, como en ti da de fa mi li-
ar a co mu ni da de for ma da por qual quer dos pais e
seus des cen den tes.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 28  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. 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:

I – ex ce tu a das as co di fi ca ções, cada lei tra ta rá
de um úni co ob je to;

II – a lei não con te rá ma té ria es tra nha a seu ob -
je to ou a este não vin cu la da por afi ni da de, per ti nên cia
ou co ne xão;

III – o âm bi to de apli ca ção da lei será es ta be le-
ci do de for ma tão es pe ci fi ca quan to o pos si bi li te o
co nhe ci men to téc ni co ou ci en tí fi co da área res pec-
ti va;

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 Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

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

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

TÍTULO VI
Do Aces so à Jus ti ça

....................................................................................
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CAPÍTULO V
Do Mi nis té rio Pú bli co

Art. 200. As fun ções do Mi nis té rio Pú bli co pre-
vis tas nes ta lei se rão exer ci das nos ter mos da res-
pec ti va lei or gâ ni ca.

Art. 201. Com pe te ao Mi nis té rio Pú bli co:
I – con ce der a re mis são como for ma de ex clu-

são do pro ces so;
II – pro mo ver e acom pa nhar os pro ce di men tos

re la ti vos às in fra ções atri bu í das a ado les cen tes;
III – pro mo ver e acom pa nhar as ações de ali-

men tos e os pro ce di men tos de sus pen são e des ti tu i-
ção do pá trio po der, no me a ção e re mo ção de tu to res,
cu ra do res e guar diães, bem como ofi ci ar em to dos os
de ma is pro ce di men tos da com pe tên cia da Jus ti ça da
Infân cia e da Ju ven tu de;

IV – pro mo ver, de ofí cio ou por so li ci ta ção dos
in te res sa dos, a es pe ci a li za ção e a ins cri ção de hi po-
te ca le gal e a pres ta ção de con tas dos tu to res, cu ra-
do res e qua is quer ad mi nis tra do res de bens de cri an-
ças e ado les cen tes nas hi pó te ses do art. 98;

V – pro mo ver o in qué ri to ci vil e a ação ci vil pú bli-
ca para a pro te ção dos in te res ses in di vi du a is, di fu sos
ou co le ti vos re la ti vos à in fân cia e à ado les cên cia, in -
clu si ve os de fi ni dos no art. 220, § 3º, in ci so II, da
Cons ti tu i ção Fe de ral;

VI – ins ta u rar pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos e,
para ins truí-los:

a) ex pe dir no ti fi ca ções para co lher de po i men tos
ou es cla re ci men tos e, em caso de não com pa re ci-
men to in jus ti fi ca do, re qui si tar con du ção co er ci ti va, in -
clu si ve pela po lí cia ci vil ou mi li tar;

b) re qui si tar in for ma ções, exa mes, pe rí ci as e
do cu men tos de au to ri da des mu ni ci pa is, es ta du a is e
fe de ra is, da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, bem
como pro mo ver ins pe ções e di li gên ci as in ves ti ga tó ri-
as;

c) re qui si tar in for ma ções e do cu men tos a par ti-
cu la res e ins ti tu i ções pri va das;

VII – ins ta u rar sin di cân ci as, re qui si tar di li gên ci-
as in ves ti ga tó ri as e de ter mi nar a ins ta u ra ção de in-
qué ri to po li ci al, para apu ra ção de ilí ci tos ou in fra ções
às nor mas de pro te ção à in fân cia e à ju ven tu de;

VIII – ze lar pelo efe ti vo res pe i to aos di re i tos e
ga ran ti as le ga is as se gu ra dos às cri an ças e ado les-
cen tes, pro mo ven do as me di das ju di ci a is e ex tra ju di-
ci a is ca bí ve is;

IX – im pe trar man da do de se gu ran ça, de in jun-
ção e ha be as cor pus, em qual quer ju í zo, ins tân cia

ou tri bu nal, na de fe sa dos in te res ses so ci a is e in di vi-
du a is in dis po ní ve is afe tos à cri an ça e ao ado les cen te;

X – re pre sen tar ao ju í zo vi san do à apli ca ção de
pe na li da de por in fra ções co me ti das con tra as nor mas
de pro te ção à in fân cia e à ju ven tu de, sem pre ju í zo da
pro mo ção da res pon sa bi li da de ci vil e pe nal do in fra-
tor, quan do ca bí vel;

XI – ins pe ci o nar as en ti da des pú bli cas e par ti cu-
la res de aten di men to e os pro gra mas de que tra ta
esta lei, ado tan do de pron to as me di das ad mi nis tra ti-
vas ou ju di ci a is ne ces sá ri as à re mo ção de ir re gu la ri-
da des por ven tu ra ve ri fi ca das;

XII – re qui si tar for ça po li ci al, bem como a co la-
bo ra ção dos ser vi ços mé di cos, hos pi ta la res, edu ca ci-
o na is e de as sis tên cia so ci al, pú bli cos ou pri va dos,
para o de sem pe nho de suas atri bu i ções.

§ 1º A le gi ti ma ção do Mi nis té rio Pú bli co para as
ações cí ve is pre vis tas nes te ar ti go não im pe de a de
ter ce i ros, nas mes mas hi pó te ses, se gun do dis pu se-
rem a Cons ti tu i ção e esta lei.

§ 2º As atri bu i ções cons tan tes des te ar ti go não
ex clu em ou tras, des de que com pa tí ve is com a fi na li-
da de do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 3º O re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co, no
exer cí cio de suas fun ções, terá li vre aces so a todo lo -
cal onde se en con tre cri an ça ou ado les cen te.

§ 4º O re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co será
res pon sá vel pelo uso in de vi do das in for ma ções e do -
cu men tos que re qui si tar, nas hi pó te ses le ga is de si gi-
lo.

§ 5º Para o exer cí cio da atri bu i ção de que tra ta o
in ci so VIII des te ar ti go, po de rá o re pre sen tan te do Mi -
nis té rio Pú bli co:

a) re du zir a ter mo as de cla ra ções do re cla man-
te, ins ta u ran do o com pe ten te pro ce di men to, sob sua
pre si dên cia;

b) en ten der-se di re ta men te com a pes soa ou
au to ri da de re cla ma da, em dia, lo cal e ho rá rio pre vi a-
men te no ti fi ca dos ou acer ta dos;

c) efe tu ar re co men da ções vi san do à me lho ria
dos ser vi ços pú bli cos e de re le vân cia pú bli ca afe tos à
cri an ça e ao ado les cen te, fi xan do pra zo ra zoá vel para 
sua per fe i ta ade qua ção.

Art. 202. Nos pro ces sos e pro ce di men tos em
que não for par te, atu a rá obri ga to ri a men te o Mi nis té-
rio Pú bli co na de fe sa dos di re i tos e in te res ses de que
cu i da esta lei, hi pó te se em que terá vis ta dos au tos
de po is das par tes, po den do jun tar do cu men tos e re -
que rer di li gên ci as, usan do os re cur sos ca bí ve is.

Art. 203. A in ti ma ção do Mi nis té rio Pú bli co, em
qual quer caso, será fe i ta pes so al men te.
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Art. 204. A fal ta de in ter ven ção do Mi nis té rio Pú -
bli co acar re ta a nu li da de do fe i to, que será de cla ra da
de ofí cio pelo juiz ou a re que ri men to de qual quer in te-
res sa do.

Art. 205. As ma ni fes ta ções pro ces su a is do re-
pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co de ve rão ser fun da-
men ta das.

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.

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

LEI Nº 8.971, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994

Re gu la o di re i to dos com pa nhe i ros
a ali men tos e à su ces são

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

LEI Nº 8.974, DE 5 DE JANEIRO DE 1995

Re gu la men ta os in ci sos II e V do §
1º do art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral, es -
ta be le ce nor mas para o uso das téc ni cas
de en ge nha ria ge né ti ca e li be ra ção no
meio am bi en te de or ga nis mos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos, au to ri za o Po der Exe -
cu ti vo a cri ar, no âm bi to da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, a Co mis são Téc ni ca Na ci o-
nal de Bi os se gu ran ça, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º É ve da do, nas ati vi da des re la ci o na das à

OGM:
....................................................................................

II – a ma ni pu la ção ge né ti ca de cé lu las ger mi na-
is hu ma nas;

III – a in ter ven ção em ma te ri al ge né ti co hu ma no
in vivo, ex ce to para o tra ta men to de de fe i tos ge né ti-
cos, res pe i tan do-se prin cí pi os éti cos, tais como o
prin ci pio de au to no mia e o prin cí pio de be ne fi cên cia,
e com a apro va ção pré via da CTNBio;

IV – a pro du ção, ar ma ze na men to ou ma ni pu la-
ção de em briões hu ma nos des ti na dos a ser vir como
ma te ri al bi o ló gi co dis po ní vel;
....................................................................................

Art. 13. Cons ti tu em cri mes:
I – a ma ni pu la ção ge né ti ca de cé lu las ger mi na is

hu ma nas;

II – a in ter ven ção em ma te ri al ge né ti co hu ma no
in vivo, ex ce to para o tra ta men to de de fe i tos ge né ti-
cos, res pe i tan do-se prin cí pi os éti cos tais como o prin -
cí pio de au to no mia e o prin cí pio de be ne fi cên cia, e
com a apro va ção pré via da CTNBio;

Pena – de ten ção de três me ses a um ano.
§ 1º Se re sul ta rem:
a) in ca pa ci da de para as ocu pa ções ha bi tu a is

por mais de trin ta dias;
b) pe ri go de vida;
c) de bi li da de per ma nen te de mem bro, sen ti do

ou fun ção;
d) ace le ra ção de par to;
Pena – re clu são de um a cin co anos.
§ 2º Se re sul tar em:
a) in ca pa ci da de per ma nen te para o tra ba lho;
b) en fer mi da de in cu rá vel;
c) per da ou inu ti li za ção de mem bro, sen ti do ou

fun ção;
d) de for mi da de per ma nen te;
e) abor to;
Pena – re clu são de dois a oito anos.
§ 3º Se re sul tar em mor te;
Pena – re clu são de seis a vin te anos.
III – a pro du ção, ar ma ze na men to ou ma ni pu la-

ção de em briões hu ma nos des ti na dos a ser vi rem
como ma te ri al bi o ló gi co dis po ní vel;

Pena – re clu são de seis a vin te anos.
IV – a in ter ven ção in vivo em ma te ri al ge né ti co

de ani ma is, ex ce tu a dos os ca sos em que tais in ter-
ven ções se cons ti tu am em avan ços sig ni fi ca ti vos na
pes qui sa ci en tí fi ca e no de sen vol vi men to tec no ló gi co,
res pe i tan do-se prin cí pi os éti cos, tais como o prin cí pio
da res pon sa bi li da de e o prin cí pio da pru dên cia, e com 
apro va ção pré via da CTNBio;

Pena – de ten ção de três me ses a um ano;
V – a li be ra ção ou o des car te no meio am bi en te

de OGM em de sa cor do com as nor mas es ta be le ci das
pela CTNBio e cons tan tes na re gu la men ta ção des ta
lei.

Pena – re clu são de um a três anos;
§ 1º Se re sul ta rem:
a) le sões cor po ra is le ves;
b) pe ri go de vida;
c) de bi li da de per ma nen te de mem bro, sen ti do

ou fun ção;
d) ace le ra ção de par to;
e) dano à pro pri e da de alhe ia;
f) dano ao meio am bi en te;
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Pena – re clu são de dois a cin co anos.
§ 2º  Se re sul tar em:
a) in ca pa ci da de per ma nen te para o tra ba lho;
b) en fer mi da de in cu rá vel;
c) per da ou inu ti li za ção de mem bro, sen ti do ou

fun ção;
d) de for mi da de per ma nen te;

e) abor to;
f) inu ti li za ção da pro pri e da de alhe ia;
g) dano gra ve ao meio am bi en te;
 Pena – re clu são de dois a oito anos;
§ 3º Se re sul tar em mor te;
Pena – re clu são de seis a vin te anos.
§ 4º Se a li be ra ção, o des car te no meio am bi en-

te ou a in tro du ção no meio de OGM for cul po so:
Pena – re clu são de um a dois anos.
§ 5º Se a li be ra ção, o des car te no meio am bi en-

te ou a in tro du ção no País de OGM for cul po sa, a
pena será au men ta da de um ter ço se o cri me re sul tar
de inob ser vân cia de re gra téc ni ca de pro fis são.

§ 6º O Mi nis té rio Pú bli co da União e dos Esta -
dos terá le gi ti mi da de para pro por ação de res pon sa-
bi li da de ci vil e cri mi nal por da nos ca u sa dos ao ho-
mem, aos ani ma is, às plan tas e ao meio am bi en te,
em face do des cum pri men to des ta Lei.

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

NOTAS TAQUIGRAFICAS DAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS
PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS,
EM 8 E 15-5-01, PARA INSTRUÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE
1999

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 6ª Re u nião da
Co mis são de Assun tos So ci a is da 3ª Ses são Le gis la-
ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra.

Escla re ço aos Srs. Se na do res, aos con vi da dos,
aos qua is agra de ço pela pre sen ça, e à Se na do ra Ma -
ri na Sil va, Vice-Pre si den te des ta Co mis são, que o re -
la tó rio que se en con tra so bre a mesa não é o re la tó rio
apro va do pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. Está sen do pro vi den ci a do o re la tó rio vi to-
ri o so, para que ele, sim, seja dis cu ti do du ran te esta
au diên cia pú bli ca.

Per gun to se a Se na do ra Ma ri na Sil va con cor da
que eu pos sa con vi dar para pre si dir esta au diên cia
pú bli ca o Se na dor Tião Vi a na, que é o re que ren te e é

mé di co, po den do, sem dú vi da, ori en tar me lhor os tra -
ba lhos.

A SRA MARINA SILVA – Estou de ple no acor -
do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Antes de
ini ci ar, eu que ria ler o re que ri men to do Se na dor Tião
Vi a na: “Re que i ro, em adi ta men to aos Re que ri men tos
nºs 3 e 28, de 2001, e 6, de 2001, de mi nha au to ria, já
apro va dos por esta co mis são, que se jam con vi da dos
igual men te a se ma ni fes ta rem em au diên cia pú bli ca
no ple ná rio da co mis são, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 90, que dis põe so bre a re pro du ção as sis ti-
da, o qual fi ca rá so bres ta do até a re a li za ção da mes -
ma, os Drs. Edson Bor ges Jú ni or, Pre si den te da So ci-
e da de Bra si le i ra de Re pro du ção Assis ti da, e Jo a quim
Ro ber to Lo pes, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra
de Re pro du ção Hu ma na, sem pre ju í zo das au to ri da-
des que já con fir ma ram suas pre sen ças no de ba te”.
Os dois se nho res es tão pre sen tes?

(Ma ni fes ta ções fora do mi cro fo ne.)
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Agra de-

ço a pre sen ça dos se nho res.
Acre di to que este re que ri men to está apro va do.

Já es tão pre sen tes os con vi da dos.
Há um ou tro con vi da do tam bém para a au diên-

cia do dia 15, que é o Dr. Nel son Car do so de Alme i da,
Co or de na dor-Adjun to da Área de Sa ú de da Mu lher
do Mi nis té rio da Sa ú de. Peço à Se cre ta ria que pro vi-
den cie o con vi te.

Se na dor Tião Vi a na, V. Exª po de ria nos dar a
hon ra de pre si dir esta au diên cia pú bli ca ao lado da
Se na do ra Ma ri na Sil va, nos sa ilus tre Vice-Pre si den-
te? Peço li cen ça, por que há mais três co mis sões,
mas vol ta rei, pelo me nos, para ou vir.

O SR. TIÃO VIANA – Em pri me i ro lu gar, agra -
de ço ao Se na dor Ro meu Tuma pela opor tu ni da de
que te nho de, hon ro sa men te, subs ti tuí-lo e à Se na do-
ra Ma ri na Sil va, que é a Vice-Pre si den te da Co mis são
de Assun tos So ci a is.

Esta au diên cia pú bli ca tra ta rá de um as sun to
ex tra or di na ri a men te im por tan te.

Acre di to que o Bra sil vai acor dar, com mu i ta bre -
vi da de, com re la ção à im por tân cia do tema. Con si de-
ro, pelo que pude acom pa nhar, nes tas se ma nas, com 
re la ção ao tema, que, se hoje se fi zes se uma com pa-
ra ção da im por tân cia do tema Re pro du ção Assis ti da
e da Cons tru ção de uma Bom ba Atô mi ca no nos so
País, eu da ria mais im por tân cia ao tema re pro du ção
as sis ti da, por que es ta mos di an te de um mo men to em
que a ciên cia mé di ca bra si le i ra está ma ni pu lan do
DNA. Não é a re gra da re pro du ção as sis ti da, mas isso 
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está ocor ren do tam bém. Isso pode ter uma re per cus-
são enor me e ex tra or di ná ria no fu tu ro do nos so País.

A Se na do ra Ma ri na Sil va, há pou co tem po, ad -
vo gou, den tro do Se na do Fe de ral, a de fe sa de uma
mo ra tó ria em re la ção aos pro du tos trans gê ni cos ou
os pro du tos agrí co las ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. S.
Exª fez um ape lo e de sen vol veu um am plo de ba te na -
ci o nal so bre o tema. Na par te hu ma na, já es ta mos
com ple na ca pa ci da de de pro du ção dos cha ma dos
trans gê ni cos hu ma nos. Isso é de uma gra vi da de
enor me e te mos de de ba ter com se re ni da de e com
gran de res pon sa bi li da de ci en tí fi ca.

Sin to-me ple na men te sa tis fe i to com a re pre sen-
ta ção das en ti da des pre sen tes. Apro ve i to para con vi-
dá-los para a com po si ção da Mesa e o apro ve i ta men-
to do de ba te.

Ini ci al men te, con vi do o Dr. Edson de Oli ve i ra
Andra de, Pre si den te do Con se lho Fe de ral de Me di ci-
na; Dra. Gla ci The re zi nha Zan can, Pre si den te da So -
ci e da de Bra si le i ra para o Pro gres so da Ciên cia
(SBPC); e a Dra. Eli a ne Aze ve do, Pro fes so ra Ti tu lar
de Bi oé ti ca da Uni ver si da de Esta du al de Fe i ra de
San ta na, tam bém para com por a Mesa. O Pa dre José 
Edi son da Sil va, Co or de na dor da Pas to ral Na ci o nal
da Sa ú de, da CNBB, não veio – essa é a in for ma ção
que te nho. Caso es te ja aqui gos ta ria que se ma ni fes-
tas se, mas a in for ma ção que te mos é a de que ele
não pôde com pa re cer. Tam bém con vi do o Dr.
Edmund Cha da Ba ca rat, Pre si den te da Fe de ra ção
Bra si le i ra das So ci e da des de Gi ne co lo gia e Obste trí-
cia (Fe bras go); Dr. Edson Bor ges Jú ni or, Pre si den te
da So ci e da de Bra si le i ra de Re pro du ção Assis ti da e o
Dr. Jo a quim Ro ber to Cos ta Lo pes, Pre si den te da So -
ci e da de Bra si le i ra de Re pro du ção Hu ma na.

As pes so as que que i ram par ti ci par de ma ne i ra
mais opor tu na po dem tam bém ocu par as ban ca das
mais pró xi mas, por que não te mos ca de i ra. Então, a
dos ci ta dos já fo ram as se gu ra das.

Re gis tro aqui a pre sen ça da Se na do ra Emí lia
Fer nan des e do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
que nos hon ram tam bém nes sa au diên cia pú bli ca.

Ini ci a mos o nos so de ba te, a nos sa au diên cia
pú bli ca, com a or dem de apre sen ta ção do tema. Ini ci-
al men te, a or ga ni za ção pro põe a se guin te si tu a ção:
dez mi nu tos de ex po si ção para cada de ba te dor e ex -
po si tor, com uma to le rân cia de al guns mi nu tos, po-
den do ser es ten di da em até cin co mi nu tos. Com dez
mi nu tos, avi so so bre o tem po con clu í do, e o apre sen-
ta dor terá al guns mi nu tos para fi na li zar a sua ma ni-
fes ta ção.

Assim, o Dr. Edi son Oli ve i ra Andra de, Pre si den-
te do Con se lho Fe de ral de Me di ci na, com a pa la vra.

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE – Sr.
Pre si den te des ta re u nião, Se na dor Tião Vi a na, que ro,
em nome dos mé di cos bra si le i ros e do Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na, agra de cer este es pa ço pri vi le gi a-
do de es tar aqui com a so ci e da de bra si le i ra, em sua
Casa, dis cu tin do um as sun to da mais alta im por tân-
cia.

Aca bei de ser in for ma do, ain da há pou co, de
que o pro je to que ha via che ga do ao Con se lho Na ci o-
nal de Me di ci na, na re a li da de, já so freu mo di fi ca ção
por par te do Sr. Re la tor, e par te da nos sa ex po si ção
foi cal ca da em cima do pro je to ori gi nal. Mas ti ve mos
aces so ago ra e ve ri fi ca mos que, na re a li da de, as al te-
ra ções que o Sr. Re la tor, Se na dor Ro ber to Re quião,
apre sen tou ao pro je to ori gi nal o muda, com cer te za,
em al guns as pec tos fun da men ta is, mas as ques tões
bá si cas, nas qua is nos ba se a mos para vir aqui fa zer
essa bre ve ex po si ção, es tão pra ti ca men te man ti das
nes ses dois tex tos.

Re pro du ção as sis ti da é uma si tu a ção bas tan te
cara para o Con se lho Fe de ral de Me di ci na. Digo isso
por que, em 1992, o Con se lho Fe de ral de Me di ci na,
por in ter mé dio de sua Re so lu ção nº 1.358, cri ou a pri -
me i ra e úni ca nor ma exis ten te no Bra sil para tra tar
des se as sun to.

Não exis tia e não exis te até hoje uma ma ni fes ta-
ção da so ci e da de bra si le i ra di fe ren te des ta aqui. Exis -
tem al gu mas si tu a ções que até po de mos usar por
ana lo gia, mas não di re ta men te, que tra te da re pro du-
ção hu ma na as sis ti da, que não seja a Re so lu ção nº
1.358. De tal for ma que, quan do vi e mos ao Se na do
apre sen tar um pro je to por in ter mé dio do Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, pro cu ran do nor ma ti zar e dar um cu nho
ju rí di co de ma i or subs tân cia para a ques tão, para nós
é bas tan te sa tis fa tó ria e re con for tan te essa si tu a ção,
na me di da em que ve ri fi ca mos que o pro je to ini ci al,
do Con se lho Fe de ral de Me di ci na, está ten do o ca mi-
nho jus to e ne ces sá rio na so ci e da de bra si le i ra.

Vou ten tar mos trar al guns pon tos do pro je to de
lei. Peço, de an te mão, vê nia ao Se na dor Ro ber to Re -
quião, se, por aca so, apre sen tar al gum tipo de co-
men tá rio que já te nha sido ven ci do em sua pro pos ta.
Peço que S. Exª leve em con si de ra ção o fato de não
ter mos tido aces so ao pro je to já re for ma do.

Cha mo a aten ção para o fato de que – vou fa zer
um pin gue-pon gue com nos sa re so lu ção – o pro je to,
bus can do nor ma ti zar a re pro du ção as sis ti da, a pro-
cri a ção me di ca men te as sis ti da, que é ou tro nome
que usa o Se na dor Ro ber to Re quião, de al gu ma for -
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ma, ul tra pas sa esse ob je ti vo. Em al gum mo men to –
vou mos trar isso den tro das pro pos tas –, pro cu ra nor -
ma ti zar algo além da re pro du ção as sis ti da e aden tra
o ca mi nho da ex pe ri men ta ção com em briões, com
óvu los e ga me tas. Em nos so en ten di men to, isso vai
além do ob je ti vo da pró pria lei.

Cha mo a aten ção, tam bém, para o fato de que,
em nos sa nor ma ti za ção, hou ve mos por bem es ten der
a pos si bi li da de de uti li za ção da re pro du ção as sis ti da
a to das as mu lhe res que fos sem ca pa zes. Esta vam
in clu í das não só as mu lhe res que es ti ves sem no âm -
bi to de uma re la ção fa mi li ar es tá vel, mas tam bém as
sol te i ras com ca pa ci da de ci vil para pro cri ar. Enten-
día mos que, mu ta tis mu tan dis, era como se es ten-
dês se mos a ca pa ci ta ção ci vil da mu lher sol te i ra, que
pode ado tar uni fi lho: a pos si bi li da de de pro cri ar me di-
an te re pro du ção as sis ti da. Ve mos que, nes sa pro pos-
ta, man ti da nas duas for mas, há uma cer ta res tri ção
ao di re i to da ma ter ni da de. Essa res tri ção faz com
que, a par tir da vi gên cia do novo pro je to de lei que de -
ve rá ser apro va do nes ta Casa, a ma ter ni da de por via
de re pro du ção as sis ti da so men te seja pos sí vel às
mu lhe res que es te jam den tro de uma re la ção con ju-
gal es tá vel.

Vol to a pe dir ao Se na dor que me per doe, pois fiz 
todo o meu en ca mi nha men to pelo re la tó rio do Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra. Peço des cul pas, se, por ven tu ra,
fa lar algo que seja in de vi do, por es tar a ma té ria ven ci-
da. Nes se caso, V. Exª po de rá cor ri gir-me.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – Ne ces sa ri a men-
te, V. Sª in cor re rá nes se erro, pois está exa mi nan do
um re la tó rio que não exis te mais.

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE – Fa -
rei a ten ta ti va de ler, de for ma di nâ mi ca e pa ra le la, o
re la tó rio de V. Exª, que está em mi nha mão.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – O se nhor está
com uma có pia?

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE – Te -
nho uma có pia aqui.

O se gun do pon to, do qual já tra tei, mas vol to a
co men tar, é que o pro je to, na ava li a ção do Con se lho
Fe de ral de Me di ci na, não deve con tem plar aqui lo que
está dito de “pre ven ção de do en ça li ga da a sexo”, ou,
na for ma an te ri or, de “pre ven ção ou tra ta men to de do -
en ças ge né ti cas ou he re di tá ri as”. Enten de mos as sim,
por que não es ta mos a fu gir da dis cus são des sa abor -
da gem por par te da so ci e da de. No en tan to, en ten de-
mos que pro je to para re gu la men tar a re pro du ção as -
sis ti da não de ve ria con tem plar a ques tão, em bo ra de-
va mos con tem plá-la em to dos os fo ros de dis cus são
ne ces sá ri os.

Cabe cha mar a aten ção para o fato de que há a
Lei nº 8.974, de ja ne i ro de 1995, que es ta be le ce nor -
mas para o uso das téc ni cas de en ge nha ria ge né ti ca
e li be ra ção, no meio am bi en te, de or ga nis mos ge ne ti-
ca men te mo di fi ca dos. Em seu art. 8º, a lei es ta be le ce
o que é ve da do nas ati vi da des re la ci o na das a or ga-
nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. Não há como di -
zer que isso não pos sa ocor rer, quan do es ti ver mos
tra tan do do ma nu se io des se tipo de ma te ri al, de or ga-
nis mo hu ma no, quer se jam em briões, pré- em briões,
óvu los, ga me tas ou o que que i ra mos di zer. O art. 8º
veda qual quer ma ni pu la ção ge né ti ca de or ga nis mos
vi vos ou o ma ne jo in vi tro de DNA, RNA, na tu ral ou
re com bi nan te, as sim como a ma ni pu la ção ge né ti ca
de cé lu las ger mi na is hu ma nas e a in ter ven ção de ma -
te ri al ge né ti co hu ma no in vivo, ex ce to para tra ta men-
to de de fe i tos ge né ti cos.

Por tan to, en ten de mos que a lei es ta ria boa dis -
pen san do a com ple men ta ção, que, no caso do tex to
apre sen ta do pelo ilus tre Se na dor Ro ber to Re quião,
tra ta da pre ven ção de do en ça ge né ti ca li ga da ao
sexo.

Di ría mos que o tex to es ta ria con tem plan do a
ne ces si da de da na ção para esse as sun to, se pa ras se
na in fer ti li da de. Obvi a men te, sa be mos que, no ma nu-
se io pré-im plan ta ção – e aí o Dr. Edmund Ba ca rat vai
fa lar com mu i to mais com pe tên cia do que eu – já se
to mam to dos es ses cu i da dos, bus can do que a im-
plan ta ção seja fe i ta com ma te ri al da me lhor qua li da de
pos sí vel, do pon to de vis ta da vi a bi li za ção bi o ló gi ca.

Isso im pli ca ace i tar, con si de ran do per ti nen te a
co lo ca ção do Con se lho Fe de ral de Me di ci na, a re ti ra-
da de di ver sos pe que nos itens cor re la tos à po si ção
an te ri or, tipo de ta lha men to mais à fren te do que se ria
a pre ven ção e o tra ta men to de do en ça ge né ti ca.

Da mes ma for ma como fa la mos, o con sen ti-
men to in for ma do só con tem pla a pos si bi li da de de so -
li ci tar o con sen ti men to in for ma do do ca sal. Esta mos
ple na men te de acor do com que seja im pos sí vel se fa -
zer a re pro du ção as sis ti da num ca sal, sem que o ca -
sal es te ja de co mum acor do. Não pode ha ver uma de -
ci são uni la te ral. Mas con ti nu a mos en ten den do que o
di re i to à re pro du ção não es te ja in ti ma men te, ou ne-
ces sa ri a men te, li ga do à re la ção, a uma re la ção con ju-
gal es tá vel, ou ao ca sa men to.

Foge um pou co do Con se lho, mas nos cha mou
a aten ção aqui lo dos 25 anos ini ci a is e de po is dos 50
anos. A nos sa his tó ria, o nos so acom pa nha men to, a
nos sa ori en ta ção ju rí di ca no Con se lho, nes ses di re i-
tos so bre a pes soa, é usar a pre vi são vin te ná ria do
Có di go Ci vil para o di re i to das Pes so as. Mas isso aí,
vol to a di zer, não se tra ta ne ces sa ri a men te de uma
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ques tão bá si ca sob a óti ca do Con se lho Fe de ral de
Me di ci na; é so men te um co men tá rio en pas sant.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – A Mesa in -
for ma ao Dr. Edson Andra de que ele já ul tra pas sou
em 10 mi nu tos seu tem po.

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE – Irei
con clu ir com a má xi ma bre vi da de.

Cha mo a aten ção tam bém para o Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na al gu mas ques tões de na tu re za éti-
ca que en ten de mos que, se não re sol vi das de uma
ma ne i ra ade qua da, po de rão acar re tar o que po de-
mos cha mar de ins ta bi li da de so ci al.

Exis te a ado ção – e aí me per mi to sa ber se o se -
nhor ado tou isso aqui, pois não vi – no pro je to ini ci al
do mo de lo su e co de di re i tos re fe ren tes ao nas ci do de
re pro du ção as sis ti da, ou sei a, a pos si bi li da de de que
a cri an ça nas ci da de uma re pro du ção as sis ti da, pelo
seu de se jo, a qual quer mo men to, fa zer va ler o seu di -
re i to de ser in for ma da de quem são os seus pais bi o-
ló gi cos.

Cre mos que isso não seja co mum ou ace i tá vel
para a nos sa so ci e da de. Foi um pro ces so de dis cus-
são an te ri or mu i to gran de den tro do Con se lho Fe de-
ral de Me di ci na. Enten de mos que, nes se caso, es te-
ja-se bus can do cons ti tu ir uma fa mí lia e é pre ci so
dar-lhe – e aí con si go en ten der al gu mas pre o cu pa-
ções que con tes tei an te ri or men te – um cer to ní vel de
es ta bi li da de. Aqui a cri an ça pode sa ber, a qual quer
mo men to, o seu pa ren tes co.

Fico ima gi nan do. Sou pai de dois ado les cen tes
ago ra. Um dia, um bri ga co mi go e, no ou tro dia, ou tro
bri ga com a mi nha es po sa. De re pen te, numa si tu a-
ção des sa – e es tou pen san do mu i to par ti cu lar men te
e não como Pre si den te do Con se lho -, uma cri an ça
des sas que vive num con fli to na tu ral da ida de se acha 
no di re i to de que rer sa ber, e sa ben do, quem é o seu
pai, vai ba ter na por ta do Se na dor Tião Vi a na, que foi
o do a dor vo lun tá rio, e vai di zer: “Olha, sou seu fi lho! O 
se nhor é o meu pai bi o ló gi co.

Te mos uma ques tão a re sol ver.”
São si tu a ções que po dem pa re cer, de al gu ma

for ma, en gra ça das, mas, na re a li da de, vão ca u sar
gran des trans tor nos às pes so as.

Ve mos nis so uma ou tra ques tão bá si ca, re me-
ten do-se à si tu a ção de quem vai ser o pai. Eu vou ler e 
não te nho con di ções de sa ber se isso foi man ti do des -
sa for ma.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – V. Exª não tem o
pro je to da CCJ?

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE – Foi
en tre gue ago ra, Se na dor. Por isso, es tou com essa di -
fi cul da de.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – Então, nós es ta-
mos per den do tem po. V. Sª vai ler uma ques tão que já
foi re sol vi da. Aliás, vá ri as ques tões das le van ta das já
fo ram re sol vi das.

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE –
Não! Essas que le van tei até o pre sen te mo men to es -
tão man ti das.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – Fo ram re sol vi-
das, dis cu ti das, man ti das de uma ou tra for ma. Se ria o
mes mo que dis cu tir aqui ma té ria cons ti tu ci o nal com a 
Cons ti tu i ção de 40.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Se na dor
Ro ber to Re quião, eu fui in for ma do tam bém e tive a
mes ma pre o cu pa ção de S. Exª em re la ção ao fato de
não ter sido en tre gue tam bém o seu pa re cer, que foi
apro va do na CCJC. A Se cre ta ria in for mou que, re gi-
men tal men te, te ria de ser apre sen ta do o pro je to ori gi-
nal. Foi o en ten di men to do Sr. José Antô nio; é a de ci-
são ter mi na ti va da Co mis são de Assun tos So ci a is.
Então, ele cum priu o Re gi men to sem ten tar pre ju di car
em nada o mé ri to e o pa re cer do Se na dor Ro ber to
Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – Eu te nho pro fun-
das dú vi das, com sete anos de Se na do, so bre o acer-
to des se com por ta men to. A CCJC apre sen tou um
subs ti tu ti vo que foi en vi a do para esta Co mis são. Eu
não vejo como dis cu tir-se o pro je to ori gi nal. O Re la tor
de ve ria ler o pro je to ori gi nal para to mar co nhe ci men to
de to das as in for ma ções. Vai-se fa zer ta bu la rasa ago -
ra do que a CCJC de ci diu quan to à le ga li da de, à
cons ti tu ci o na li da de e ao mé ri to? Não tem sen ti do a
in for ma ção do seu as ses sor, Se na dor Tião Vi a na. Su -
gi ro a subs ti tu i ção do as ses sor.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – É o as ses-
sor da Co mis são de Assun tos So ci a is, o 10 Se cre tá-
rio, que se pa u tou em Re gi men to.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – Até por que os
con vi da dos re ce be ram um ma te ri al que não é o ma te-
ri al que está em dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Eu te nho de 
com pre en der como uma ati tu de ad mi nis tra ti va e que
pode ser fru to de uma in ter pre ta ção pos te ri or, Se na-
dor.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Edi son Andra de.
O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE – Se -

na dor, eu te nho que fa lar em tese – vol tan do a pe dir a
sua com pre en são – o que em tese es tou dis cu tin do, e 
não de ta lhan do. Em tese, tam bém o Con se lho con si-
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de ra que o des car te, ain da que não pre vis to na nos sa
Re so lu ção - a nos sa Re so lu ção tra ba lhou em uma
au sên cia to tal de si tu a ção -, é hoje uma ques tão que
ne ces sa ri a men te tem de ser con tem pla da, e eu acho
que esse é o lo cal onde há de ser tra ta do.

Por ou tro lado, no seu pa re cer, que tive o cu i da-
do de ve ri fi car, con se gui cap tar uma dis cor dân cia em
re la ção à ma nu ten ção de con ge la men to de em briões.
V. Exª se ma ni fes ta con trá rio. O Con se lho Na ci o nal de 
Me di ci na tem uma opi nião di ver gen te da sua; no en -
tan to, eu vou me res guar dar, de i xan do a dis cus são
para o Dr. Edmund Ba ca rat, es pe ci a lis ta e Pre si den te
da Fe bras go, pes soa mais ca pa ci ta da do que eu no
as sun to.

Eu me res guar do aqui, com to das es sas li mi ta-
ções, a apro ve i tar o tem po para ou vir as ou tras pes so-
as e con tri bu ir de po is em um de ba te que por ven tu ra
ve nha a ocor rer, bus can do sa nar a não apre sen ta ção
do do cu men to da ma ne i ra ade qua da.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao Dr. Edson de Oli ve i ra Andra de, Pre si den te do Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na.

Ago ra, pas so a pa la vra à Dra. Gla ci The re zi nha
Zan can, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra para o
Pro gres so da Ciên cia.

V. Sa dis põe de 15 mi nu tos e, em 10 mi nu tos, in -
for ma rei V. Sª para a con clu são.

A SRA. GLACI THEREZINHA ZANCAN – Em
pri me i ro lu gar, agra de ço ao Se na dor Tião Vi a na pelo
con vi te para es tar aqui hoje. Esse as sun to já de ve ria
es tar na pa u ta de dis cus são há mu i to tem po. Nós es -
ta mos re al men te atra sa dos na re gu la men ta ção. A
Asso ci a ção Mé di ca fez bem em an te ci par-se.

O pro ble ma é que o avan ço do co nhe ci men to na 
área de ma ni pu la ção de cé lu las em cul tu ra e na área
de cé lu las ga me tói des é mu i to rá pi do e ace le ra do.
Por tan to, nós es ta mos avan çan do de ma ne i ra cé le re,
não só para uma re pro du ção as sis ti da nos mol des que 
co nhe ce mos com a Lou i se, mas nos mol des em que
es ta mos fa zen do trans fe rên cia de ci to plas ma con ten-
do mi to côn dri as, para to mar óvu los mais fér te is.

Esses pro ble mas, evi den te men te, que tra zem
dis cus sões de or dem éti ca, por que não só es ta mos
tra tan do de fa zer uma re pro du ção, mas es ta mos nas
clí ni cas fa zen do ex pe ri men ta ção. Então, quan do se
dis cu te que a lei tra ta da re pro du ção as sis ti da, cli ni ca-
men te como é con ce bi da, a ver da de é que as clí ni cas
es tão avan çan do, na me di da em que o co nhe ci men to
está avan çan do e fa zen do tam bém a par te de ex pe ri-
men ta ção.

Com re la ção à par te de ex pe ri men ta ção, gos ta-
ria de di zer que exis te, no Con se lho Na ci o nal de Sa ú-
de, uma Co mis são de Éti ca em Pes qui sas em Hu ma-
nos, na qual está mu i to cla ra a atri bu i ção de que de-
vem ir ao Co nep os pro to co los de re pro du ção hu ma-
na.

Na re a li da de, no ano pas sa do, nós, como
SBPC, con sul ta mos o Co nep para sa ber se as clí ni-
cas es ta vam sen do sub me ti das a essa aná li se. E a
res pos ta de uma clí ni ca es pe cí fi ca foi que não.

Pos te ri or men te, o Con se lho Na ci o nal de Sa ú de
fez a Re so lu ção nº 313, em que co lo ca que as pes qui-
sas em re pro du ção hu ma na de vem ser sub me ti das
ao Co nep. O gran de pro ble ma é que o Co nep é um ór -
gão nor ma ti vo, mas não tem ne nhu ma atri bu i ção pe -
nal. Por tan to, ele ori en ta os pro ce di men tos. Ele não é
pe na li za dor.

Gos ta ria de cha mar a aten ção, por que acho que 
o pri me i ro dado im por tan te é que está con cor ren do
no País, nas clí ni cas de re pro du ção as sis ti da, pes qui-
sa ex pe ri men tal na qual não se tem os da dos com ple-
ta men te cla ros so bre os ris cos. Se ria mu i to in te res-
san te sa ber se es ses pro to co los ex pe ri men ta is fo ram
acom pa nha dos pelo Co nep. Essa é a pri me i ra per-
gun ta que gos ta ria de fa zer, por que exis te uma nor -
ma, de 6 de ju lho de 2000. E pre ci sa ria sa ber o que
ocor reu du ran te esse pe río do so bre es sas clí ni cas.

Por ou tro lado, a Co mis são Na ci o nal de Bi os se-
gu ran ça – o Pre si den te já se re por tou à lei – tam bém
ba i xou uma Instru ção Nor ma ti va nº 8, em que diz que
tam bém deve ser ve da do o uso de ma ni pu la ção de
cé lu las ger mi na ti vas. Então, tem toda uma nor ma ti za-
ção.

A ou tra per gun ta é quan tas clí ni cas de re pro du-
ção as sis ti da en ca mi nha ram so li ci ta ção de CQB do
Co nep e do CQB da Co mis são Na ci o nal de Bi os se gu-
ran ça para tra ba lhar com es ses em briões ou com os
ga me tói des.

Este é o pro ble ma: há um con fli to – e gos ta ria de 
cha mar a aten ção par ti cu lar men te – de le gis la ção no
País. Exis te a CTNBio, exis te o Co nep, exis te a Câ ma-
ra dis cu tin do o mes mo tema num an te pro je to que foi
dis cu ti do no dia 18 de abril, quer di zer, to dos es ta mos
tra ba lhan do em tor no do tema, e acre di to que é pre ci-
so sen tar e dis cu tir o as sun to com cla re za.

Esta mos avan çan do ra pi da men te na qui lo que é
um pro ce di men to te ra pêu ti co para um pro ce di men to
ex pe ri men tal. E, nes te caso, é pre ci so ava li ar os ris-
cos. Por exem plo, gos ta ria de sa ber como se pode
ava li ar, num nas ci men to de um bebê, se ele não terá,
da qui a dez anos, con se qüên ci as de uma ma ni pu la-
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ção da in tro du ção de um ge no ma, por pe que no que
seja, de um ou tro or ga nis mo, de uma ou tra mãe. Sa -
be mos, do pon to de vis ta ci en tí fi co, que a mi to côn dria
é res pon sá vel pelo pro ces so bi o quí mi co de mor te
con tro la da. É ela que dá si na li za ção para a mor te
con tro la da da cé lu la. Se fa ze mos es sas ma ni pu la-
ções, o que te mos de real? Na re a li da de, toda a le gis-
la ção diz que to dos os ex pe ri men tos têm de ser fe i tos
pre vi a men te em ani ma is, que to dos os ris cos têm de
ter sido fe i tos.

Eu gos ta ria de ter a se gu ran ça de que, nas clí ni-
cas de re pro du ção as sis ti da, não se está fa zen do ex -
pe riên cia em ani ma nó bi le, fe rin do, por tan to, o acor do
de Hel sin que, sem que te nha mos to dos os con tro les
e cu i da dos ne ces sá ri os.

Cre io que a pre o cu pa ção que te mos é que a
ciên cia deve avan çar; a cul tu ra de cé lu las plu ri po ten-
tes, ou seja, cé lu las de ri va das de blás tu las é pos sí vel
para a ob ten ção de te ci dos em la bo ra tó rio, e vai ser o
gran de avan ço te ra pêu ti co dos pró xi mos anos, sem
dú vi da ne nhu ma, mas tudo isso pre ci sa ser con tro la-
do e le gis la do com cu i da do, por pes so as que co nhe-
çam com pe ten te men te o as sun to.

Não me que ro alon gar, mas, para en ce nar, gos -
ta ria de ler o tex to da Drª Lo ren Andrews, as ses so ra
do Par la men to ame ri ca no, per ten cen te à Orga ni za-
ção Mun di al de Sa ú de e a ma i or ad vo ga da ame ri ca na
so bre re pro du ção as sis ti da.

Ela diz o se guin te: “Tal vez a prin ci pal ob je ção
em re la ção à clo na gem (por que será nes se am bi en te
que sa i rá a clo na gem) é que ela re pro duz o que está
per tur ban do nas tec no lo gi as de re pro du ção as sis ti da:
a ex ces si va co mer ci a li za ção, ex pe ri men tos des cu i da-
dos em mu lhe res, pro ce di men tos re a li za dos sem o
con sen ti men to pré vio e ris cos psi co ló gi cos não mo ni-
to ra dos”.

Do meu pon to de vis ta, é tem po de re ver ter o
pro ces so. A clo na gem pa re ce ser a opor tu ni da de per -
fe i ta para mu dar o ônus da pro va, ao pe dir aos ci en tis-
tas que for ne çam uma boa ra zão, an tes de ini ci a rem a 
téc ni ca, de mos trar que ela é ne ces sá ria.

Além dis so, de vem de se nhar o sis te ma de for ma
a pro te ger os par ti ci pan tes. A pro te ção a se ter em
vis ta aqui é a cri an ça. O fa tor mais im por tan te é a cri -
an ça, e é so bre a cri an ça que te mos de ra ci o ci nar e
pen sar.

Por tan to, eu gos ta ria que esse as pec to fos se
tra ba lha do pela Co mis são e que a le gis la ção fos se fe -
i ta, dis cu ti da e ana li sa da com base nele. O nos so ob -
je ti vo é a cri an ça.

Esse as sun to é im por tan te, e pre ci sa mos dis cu-
ti-lo. Pri me i ra men te, pre ci sa ría mos sa ber o que está
acon te cen do cla ra men te e, se gun do, pre ci sa mos le -
gis lar or ga ni ca men te, do pon to de vis ta da Câ ma ra,
do Exe cu ti vo e do Se na do, para que ra pi da men te te -
nha mos esse sis te ma sob con tro le, por que o avan ço
do co nhe ci men to nes ta área vai le var à clo na gem
sem que nos aper ce ba mos. Esse é o pro ble ma para o 
qual é pre ci so cha mar a aten ção.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço à
Drª Gla ci The re zi nha Zan can, Pre si den te da So ci e da-
de Bra si le i ra para o Pro gres so da Ciên cia, que uti li zou
um tem po me nor do que o pre vis to.

Srs. Se na do res, o as ses sor do Se na dor Ro ber-
to Re quião está en tre gan do ago ra aos se nho res o pa -
re cer dele, apro va do na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – Só uma ex pli ca-
ção, Sr. Pre si den te: não é mais o meu pa re cer; o Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, au tor do pro je to ori gi nal, fez
esse pa re cer a qua tro mãos co mi go, e ele pas sou a
ser o pa re cer unâ ni me da Co mis são: meu, do Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra e do con jun to dos Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Pas sa mos
a pa la vra à Drª Ma ria Eli a ne Aze ve do, pro fes so ra ti tu-
lar de bi oé ti ca da Uni ver si da de Esta du al de Fe i ra de
San ta na, Ba hia.

A SRA. MARIA ELIANE AZEVEDO – Se na dor
Tião Vi a na, de ma is com po nen tes da Mesa, Se na do-
ras, Se na do res, se nho ras e se nho res, gos ta ria de
agra de cer a gen ti le za do con vi te. Sem dú vi da, é uma
opor tu ni da de ím par e, na qua li da de de bi o e ti cis ta, eu
não po de ria de i xar de me de bru çar so bre uma pro-
pos ta de lei so bre o que está acon te cen do nes te País
se não com uma vi são so bre a pes soa em po ten ci al
no em brião.

Vou pro cu rar di vi dir a mi nha fala em dois en fo-
ques. O pri me i ro, em re la ção ao pro je to de lei, pon to
em que sin to mi nhas pon de ra ções um pou co pre ju di-
ca das, pois so men te aqui tive co nhe ci men to do subs -
ti tu ti vo. Mas al guns pon tos são de ta ma nha re le vân cia
que se ria opor tu no re lem brá-los.

Qu an to à gran de dis cus são em tomo da re ve la-
ção da iden ti da de bi o ló gi ca, eu gos ta ria de re a fir mar
que é um di re i to de cada pes soa sa ber a sua iden ti da-
de bi o ló gi ca. Nada é mais for te na for ma ção da
auto-ima gem do que sa ber quem so mos do pon to de
vis ta ge né ti co. O di re i to a esta ver da de não pode ser
ne ga do a quem quer que seja. O de se jo de ter um fi -
lho não é ma i or do que este di re i to de sa ber a sua
iden ti fi ca ção.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09837MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL324     



Esta mos en tran do na era pós-ge nô mi ca. A cada 
mo men to, a prá ti ca mé di ca vai aces sar mais co nhe ci-
men tos do DNA para pro ce di men tos te ra pêu ti cos.
Para isso, mu i tas ve zes, será ne ces sá rio re cor rer à
iden ti fi ca ção de ma ter ni da de e pa ter ni da de bi o ló gi ca
da que la cri an ça ge ra da por do a ção de óvu los, com
uma iden ti da de bi o ló gi ca di fe ren te da que les pais que
en co men da ram a re pro du ção. O co nhe ci men to e a
au to for ma ção de sa ber quem eu sou é um pro ces so e 
não um mo men to. A cri an ça, à me di da que se vai de -
sen vol ven do, vai com par ti lhan do da in for ma ção de
como ela foi ge ra da. Não ne ces sa ri a men te a ma i o ri-
da de – 18 anos ou 21 anos – é a hora de re ve lar. Isso
é ex tre ma men te tra u má ti co e inad mis sí vel do pon to
de vis ta hu ma no. A cri an ça tem o di re i to de sa ber, à
me di da que se vai de sen vol ven do, qual a sua si tu a-
ção no mun do, como ela foi ge ra da. Com isso, ela sa -
be rá mu i to mais per ce ber a si pró pria, for mar sua per -
so na li da de e con du zir-se nes sa so ci e da de tão com-
pli ca da.

Ou tro as pec to re fe ren te a esse mo men to e que
não pode ser dis so ci a do da dis cus são é que fica pra ti-
ca men te sem ne nhum co men tá rio a in for ma ção bi o-
ló gi ca da ma i or im por tân cia: o nos so DNA não está
res tri to ao nú cleo. Te mos DNA com Infor ma ções ge -
né ti cas nas mi to côn dri as do ci to plas ma.

Qu an do, nes ta se ma na, por di vul ga ção de re vis-
ta não ci en tí fi ca, se toma co nhe ci men to de que nes te
País, se está fa zen do re pro du ção as sis ti da, com
trans fe rên cia par ci al de ci to plas ma, isso é ma ni pu la-
ção ge né ti ca. Está-se in ter fe rin do no DNA das mi to-
côn dri as, es tão-se fa zen do cri an ças trans gê ni cas. Te -
mos a in for ma ção de que 30 cri an ças fo ram ge ra das
nes sa si tu a ção.

Do pon to de vis ta éti co, é uma si tu a ção qua se
es qui zo frê ni ca a re la ção en tre a prá ti ca, en tre o que
se faz nas clí ni cas, e uma le gis la ção que é a úni ca re -
fe rên cia para a so ci e da de: a re so lu ção do Con se lho
Fe de ral de Me di ci na.

Alguns pon tos me re cem ser re vis tos. Ao se pre -
pa rar uma re so lu ção para re pro du ção as sis ti da –
con cor do com o pro fes sor Edson –, deve-se res trin-
gi-la à ques tão da re pro du ção as sis ti da. As ques tões
re fe ren tes à ge né ti ca, ao DNA, à te ra pia gê ni ca – de
cé lu las ger mi na ti vas ou de cé lu las so má ti cas –, à ma -
ni pu la ção de ci to plas ma ou de DNA de mi to côn dria
são tão com ple xas que, com cer te za, re que rem uma
le gis la ção à par te, em par ce ria com a CTNBio. Mas
será mu i to com pli ca do de i xar que a re so lu ção para
re pro du ção as sis ti da tra te de al guns pon tos re fe ren-
tes à te ra pia gê ni ca, à ma ni pu la ção ge né ti ca e a pon -
tos que são, sem dú vi da al gu ma, com pro me te do res

não só para a so ci e da de atu al, como para a so ci e da-
de fu tu ra. Em se tra tan do de ge né ti ca, de re pro du ção
as sis ti da. O nos so com pro mis so mo ral não se es go ta
ago ra. O nos so com pro mis so mo ral está in se ri do na
his tó ria da po pu la ção bra si le i ra.

É mu i to in qui e tan te que re por ta gens como a da
re vis ta Veja des ta se ma na es te jam ocor ren do, pois
nos sen ti mos, de uma cer ta for ma, im po ten tes para,
usan do uma le gis la ção, nos apro xi mar mos des sas
clí ni cas, des ses la bo ra tó ri os, pro cu ran do de fen der o
di re i to das cri an ças que es tão sen do ge ra das, o di re i-
to da pes soa em po ten ci al no em brião.

A pro fes so ra Gla ci fa lou so bre o des com pas so
en tre o avan ço da ciên cia e o avan ço da le gis la ção.

O mais pre o cu pan te é que exis te, em in cu ba do-
ra de la bo ra tó ri os, trans plan te, e com su ces so, de es -
per ma ti das em ca mun don gos. Ca mun don gos es té re-
is se tor na ram fér te is com o trans plan te de es per ma ti-
da de ou tros ca mun don gos. E nada im pe de que o
mes mo es te ja sen do fe i to e que pas se a ser fe i to ex -
pe ri men tal men te no Bra sil.

O Bra sil anda mu i to vul ne rá vel a es sas ques-
tões do avan ço na ciên cia, não só na re pro du ção hu -
ma na como tam bém na ques tão dos en sa i os clí ni cos.
Tor na mo-nos uma po pu la ção mu i to atra ti va para
gran des em pre sas que li dam com gran des ca pi ta is
en vol vi dos nes se tipo de ex pe ri men ta ção.

Por tan to, de ve mos ter um es pe ci al cu i da do. Não 
é à toa que a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, se ma-
na pas sa da, es ta va ana li san do um do cu men to so bre
a ques tão ge né ti ca em pa í ses em de sen vol vi men to.
Seis pes qui sa do res bra si le i ros fo ram con sul ta dos a
opi nar so bre esse do cu men to – e fi quei mu i to fe liz, a
mi nha opi nião foi en ca mi nha da para lá tam bém. Além 
do Bra sil, Argen ti na, Mé xi co, Esta dos Uni dos e Ca na-
dá fo ram con vi da dos a opi nar so bre esse do cu men to.

Então, se a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de,
exa ta men te ago ra, está pro du zin do um do cu men to
tra du zin do a sua pre o cu pa ção so bre a ques tão da
pes qui sa ge né ti ca em pa í ses em de sen vol vi men to,
es pe ci fi ca men te, isso sig ni fi ca que, para nós aqui,
res pon sá ve is di re to por este País, a nos sa res pon sa-
bi li da de mo ral é mu i to ma i or.

Nada im pe de que, den tre em bre ve, essa téc ni-
ca, que já é su ces so em ca mun don gos, pos sa tam-
bém es tar sen do, clan des ti na men te – como é o caso
das cri an ças que es tão sen do ge ra das por al te ra ção
de ci to plas ma –, fe i tos e, as sim, en tra re mos num pro -
ces so de ir res pon sa bi li da de de pa ter ni da de tal vez
com pa rá vel, do pon to de vis ta de pes qui sa em se res
hu ma nos, àqui lo que a his tó ria de i xou re gis tra do no
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jul ga men to de Nu rem berg, com a di fe ren ça de que
hoje te mos um po der de tec no lo gia mu i to ma i or do
que exis tiu du ran te a Se gun da Gu er ra Mun di al. Mas a 
His tó ria está aí para jul gar o que es ta mos per mi tin do
que ocor ra com as ge ra ções fu tu ras, do pon to de vis ta
de sua re pro du ção, de sua com po si ção ge né ti ca.

Te nho a im pres são de que usei os meus 10 mi -
nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Te mos ain -
da a to le rân cia de 5 mi nu tos.

A SRA. ELIANE AZEVEDO – Nes ses 5 mi nu tos
de to le rân cia, ape lo para V. Exªs, que têm o po der de
con du zir este País atra vés das le gis la ções, por que
exis te um es for ço mu i to gran de da área da sa ú de de
ten tar acom pa nhar ou re gu la men tar o que está ocor -
ren do com a pes qui sa em se res hu ma nos nes te País.

A Re so lu ção nº 303 da Co mis são Na ci o nal de
Éti ca em Pes qui sa, re fe ri da pela Pro fes so ra Gla ci, re -
co men da que toda a pes qui sa de re pro du ção hu ma-
na te nha um pro to co lo exa mi na do por um co mi tê de
éti ca em pes qui sa lo cal que, de po is, seja en ca mi nha-
do para Bra sí lia, para a Co mis são Na ci o nal de Éti ca
em Pes qui sa.

Ocor re que, la men ta vel men te, o que se ve ri fi ca
é que exa ta men te aque las pes qui sas mais de sa fi an-
tes da dig ni da de hu ma na não es tão sen do fe i tas de
acor do com esta re so lu ção. O que fa zer, se nho res,
para que haja um com pas so e não uma es qui zo fre nia
en tre o que se le gis la, o que se ori en ta nes te País e o
que re al men te ocor re nas clí ni cas de fer ti li za ção as -
sis ti da, com uma con se qüên cia mu i to sé ria para a po -
pu la ção, hoje e ama nhã?

Há um des com pas so mu i to gran de en tre a len ti-
dão, a for ça das leis e das re so lu ções, e o que re al-
men te está ocor ren do na so ci e da de bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço à
Dª Eli a ne Aze ve do.

Pas sa mos ao pró xi mo ex po si tor, Dr. Edmund
Ba ca rat, Pre si den te da Fe de ra ção Bra si le i ra das So -
ci e da des de Gi ne co lo gia e Obste trí cia – FEBRASGO.

O SR. EDMUND BACARAT  – Boa-no i te. Ini ci al-
men te, gos ta ria de agra de cer a opor tu ni da de de par -
ti ci par ao Se na dor Tião Vi a na, que, cum pre aqui re al-
çar, sem pre nos re ce beu quan do so li ci ta mos.

Com re la ção ao pro je to de lei subs ti tu ti vo do Se -
na dor Ro ber to Re quião, re al men te, há pon tos po si ti-
vos – Pro je to de Lei nº 90, de 1999, subs ti tu ti vo que
foi apro va do pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia. O pro je to apre sen ta pon tos im por tan tes,
mas há al guns as pec tos que re al men te pre o cu pam

os pro fis si o na is que tra ba lham na área de re pro du ção
as sis ti da e de re pro du ção hu ma na.

Ini ci al men te, já pro põe uma mo di fi ca ção do
nome, do ter mo re pro du ção as sis ti da para pro cri a ção
me di ca men te as sis ti da, e o Se na dor as jus ti fi ca. Há
pon tos con fli tan tes, pen so que se ria es pe ci al men te
no pro je to apro va do na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, e não no an ti go pro je to do Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra, que foi aqui dis tri bu í do.

Ele co lo ca, já no item 1º do art. 1º...
O SR. TIÃO VIANA – Dr. Ba ca rat, me per mi to a

in ter rup ção, em fun ção da im por tân cia da ma té ria. V.
Sª diz, tam bém como uma in ter pre ta ção sus ci ta da
pela dú vi da ex pos ta pelo Se na dor Ro ber to Re quião,
que o subs ti tu ti vo es ta ria vi go ra do.

Na ver da de, a Cons ti tu i ção Fe de ral e o Re gi-
men to Inter no são cla ros. No art. 58 da Cons ti tu i ção, § 
2º, I, afir ma o se guin te: que com pe te às co mis sões
“dis cu tir e vo tar pro je to de lei que dis pen sar, na for ma
do Re gi men to, a com pe tên cia do Ple ná rio, sal vo se
hou ver re cur so de um dé ci mo dos mem bros da
Casa”.

Esta mos tra tan do do pro je to de lei ins tru í do por
um pa re cer apro va do na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, ape nas para fa zer jus ti ça à afir -
ma ção téc ni ca da Co mis são, atra vés do 1º Se cre tá-
rio.

O SR. EDMUND BACARAT – Per fe i to.
Se na dor Tião Vi a na, foi dito pelo Se na dor Ro -

ber to Re quião... Como não hou ve um ques ti o na men-
to, deu-me a im pres são de ser fato con su ma do. E até
me lhor.

O SR. TIÃO VIANA – Enten di. Tam bém ti nha
dú vi das, mas, ago ra, que me che gou a Cons ti tu i ção
Fe de ral... O pa re cer do Se na dor Ro ber to Re quião
ins trui o de ba te e a de ci são ter mi na ti va na Co mis são
de Assun tos So ci a is.

O SR. EDMUND BACARAT – O pro je to do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra tem me nos pon tos po lê mi cos e 
con fli tan tes do que o atu al pro je to. Oxa lá vol te para o
pro je to do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O item I tra ta dos be ne fi ciá ri os, dos côn ju ges ou
do ho mem e da mu lher em união es tá vel. Pen so que
este é um pon to ex tre ma men te im por tan te, já men ci-
o na do pelo Pre si den te do nos so Con se lho Fe de ral de 
Me di ci na, con si de ran do que se deve pre ser var, sem
dú vi da al gu ma, o di re i to da mu lher sol te i ra, ten do em
vis ta os as pec tos le ga is hoje vi gen tes no nos so País.

Te nho de con cor dar com o dis pos to an te ri or-
men te na Re so lu ção Nor ma ti va do Con se lho Fe de ral
de Me di ci na, de 1992, ao en ten der a uti li za ção das
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téc ni cas de re pro du ção as sis ti da com uma fi na li da de:
o tra ta men to da in fer ti li da de. Esse é um as pec to ex -
tre ma men te im por tan te.

Po de mos de i xar a pre ven ção de do en ças he re-
di tá ri as, de do en ças ge né ti cas, se jam li ga das ao sexo 
ou não, para téc ni cas pro pe dêu ti cas, téc ni cas di ag-
nós ti cas, hoje, fe liz men te, bas tan te avan ça das que
fa zem par te e que são uti li za das no di ag nós ti co
pré-im plan ta ção. Aí, sim, po de mos fa zer a pre ven ção
de de ter mi na das do en ças he re di tá ri as e do en ças ge -
né ti cas.

Assim res trin gin do, evi ta re mos uma sé rie de in -
ter cor rên ci as ci ta das pela Pre si den te da So ci e da de
Bra si le i ra para o Pro gres so da Ciên cia – SBPC, e
pela Pro fes so ra de Éti ca que te ceu con si de ra ções an -
te ri or men te.

Um ou tro as pec to tam bém im por tan te e que
deve ser re al ça do tra ta da trans fe rên cia de ma te ri al
fres co do a do. Esse pon to nos pre o cu pa hoje, por que
ain da é di fí cil o di ag nós ti co de de ter mi na das do en ças
in fec ci o sas no ma te ri al fres co.

Com o evo lu ir da Ciên cia – e ve jam, há um avan -
ço tec no ló gi co mu i to gran de. Pode ser que da qui a al -
guns anos seja pos sí vel que fa ça mos um di ag nós ti co
em ma te ri al a fres co. Então sob nos sa óti ca se ria im -
por tan te que não se res trin gis se na lei a trans fe rên cia
de ma te ri al fres co, por que sa be mos o quão di fí cil é
mu dar uma lei pos te ri or men te. Esse é um cu i da do
que re al men te de ve ria ser to ma do.

Com re la ção ao si gi lo, exis te con fli to nos dois
pro je tos. Ci tan do es pe ci fi ca men te os dois: o pro je to
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, ori gi nal, afir ma que po -
de ria se li be rar do si gi lo em uma de ter mi na da even tu-
a li da de, e o se gun do pro je to não con tem pla essa
que bra de si gi lo, por as sim di zer.

E um pon to que é ex tre ma men te im por tan te é
aque le que diz res pe i to à do a ção, ao nú me ro de em -
briões a se rem trans fe ri dos. Hoje na li te ra tu ra mun di-
al, nas pes qui sas na área de fer ti li za ção e de re pro du-
ção as sis ti da, das téc ni cas de re pro du ção as sis ti da,
exis te uma ten dên cia à trans fe rên cia pro por ci o nal.
Em 1992, o nos so Con se lho Fe de ral de Me di ci na es -
ta be le ceu, em sua aná li se, a trans fe rên cia de no má -
xi mo qua tro em briões. Os dois pro je tos que re ce be-
mos hoje são con fli tan tes. O pri me i ro, do Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, ori gi nal, se re fe re a qua tro em briões; o
se gun do, que re ce be mos nes se mo men to, re fe re que
po de rão ser pro du zi dos e trans fe ri dos até três em-
briões. Esse é um pon to po lê mi co. Sob nos sa óti ca,
deve-se op tar por uma trans fe rên cia pro por ci o nal, o
que foi es ta be le ci do ori gi nal men te pelo Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na, há nove anos, e vem sen do uti li za-

do do pon to de vis ta éti co no nos so meio; se ria o fac tí-
vel no nos so pon to de vis ta.

Com re la ção ao § 1º do art. 14 do subs ti tu ti vo
mo di fi ca do, que diz que se rão obri ga to ri a men te
trans fe ri dos a fres co to dos os em briões ob ti dos. Esse
é ou tro as pec to po lê mi co que me re ce re fle xões, a
trans fe rên cia a fres co. Ima gi nem, por exem plo, uma
mu lher que so freu um ci clo de in du ção, de es ti mu la-
ção ova ri a na para se co le ta rem os oó ci tos, os óvu los.
E ela tem, por exem plo, uma sín dro me de hi pe res tí-
mu lo ova ri a no, que é uma en ti da de que, por ve zes,
pode le var até a um qua dro de ab dô men agu do. Então 
na que le ci clo es pe ci fi ca men te não se pode fa zer a
trans fe rên cia de em brião. Do pon to de vis ta mé di co, é
con tra-in di ca da a trans fe rên cia de em brião. O que fa -
re mos com esse em brião, se não pu der mos cri o pre-
ser var es ses óvu los ou os em briões de les ad vin dos?
Va mos sub me ter essa mu lher que já teve uma cri se
de hi pe res tí mu lo a um novo ci clo de in du ção, de ovu -
la ção por um pro ble ma em nos sa lei? Pen so que esse 
é ou tro pon to de re fle xão para os le gis la do res, que,
na re a li da de, de ve ri am ex clu si va men te pen sar na sa -
ú de da mu lher e da cri an ça bra si le i ra.

Só para con clu ir, gos ta ria de com ple men tar um
pou qui nho os ex po si to res an te ri o res e di zer que não
é só do pon to de vis ta éti co. Como mé di cos, como di -
ri gen tes de en ti da des e até como pro fes so res uni ver-
si tá ri os, ati vi da de que tam bém exer ce mos, to dos os
pro je tos de pes qui sa, to dos os pro je tos clí ni cos de
pes qui sa, não ape nas na área da re pro du ção hu ma-
na, foi mu i to en fa ti za do aqui, de vem ter apro va ção.
Não fa ze mos ne nhum pro to co lo de pes qui sa clí ni ca
no De par ta men to de Gi ne co lo gia da Uni ver si da de na
qual eu tra ba lho, que é a Uni ver si da de Fe de ral de
São Pa u lo, Esco la Pa u lis ta de Me di ci na, sem sub me-
ter os pro je tos à apro va ção do Co mi tê de Éti ca da mi -
nha ins ti tu i ção; e o nos so Co mi tê de Éti ca, após apro -
var o pro je to, en ca mi nha para o Co nep. Então não é
só para a re pro du ção as sis ti da, por fa vor! Pen so que
o pro ble ma é mu i to mais am plo. Pa re ce que a re pro-
du ção as sis ti da tem pro ble mas re al men te, como em
qual quer área. Eu acho que nós te mos pro ble mas.
Mas se nós fi zer mos uma lei em que as en ti da des
par ti ci pem aber ta men te, dis cu tin do o as sun to, não
ape nas em dez mi nu tos, em uma au diên cia pú bli ca...
Gos ta ria de de i xar isso re gis tra do. Nós ti ve mos opor -
tu ni da de de con ver sar, an te ri or men te, com o Se na dor
Tião Vi a na. Gos ta ria de de i xar re gis tra da, pu bli ca-
men te, nes ta Casa, a ma ni fes ta ção da nos sa so ci e-
da de no sen ti do de que é im por tan te que se ja mos
con vi da dos para dis cu tir, não ape nas por oca sião das 
au diên ci as pú bli cas. Gos ta ría mos de ter sido con vi da-
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dos e de ter in te gra do esse gru po de Cu ri ti ba, por
exem plo, mas não ti ve mos essa opor tu ni da de. A nos -
sa so ci e da de, que re pre sen ta um con tin gen te de qua -
se vin te mil gi ne co lo gis tas do Bra sil, não teve a hon ra
de par ti ci par do gru po de Cu ri ti ba, só para ci tar, um
exem plo es pe cí fi co.

Agra de ço a V. Exª, Se na dor Tião Vi a na, a opor -
tu ni da de de es tar aqui par ti ci pan do.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
tam bém ao Dr. Edmund Ba ca rat, Pre si den te da Fe de-
ra ção Bra si le i ra da So ci e da de de Gi ne co lo gia e
Obste trí cia.

Pas sa mos, ago ra, a pa la vra ao Dr. Edson Bor -
ges Jú ni or, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de
Re pro du ção Assis ti da.

O SR. EDSON BORGES JÚNIOR – Boa-no i te a 
to dos.

Agra de ço ao Se na dor Tião Vi a na pelo hon ro so
con vi te para par ti ci par da dis cus são de tema tão im -
por tan te. Gos ta ria de res sal tar, ini ci al men te, que a
So ci e da de Bra si le i ra de Re pro du ção Assis ti da é uma
so ci e da de jo vem, que con gre ga, se gu ra men te, mais
de cem clí ni cas que no Bra sil fa zem re pro du ção as -
sis ti da. O Bra sil pode ser con si de ra do como uma ex -
pres são na área não só na Amé ri ca La ti na como no
mun do. Tal vez seja essa área, den tre to das as áre as
da Me di ci na, a úni ca em que nós, em um país de Ter-
ce i ro Mun do, con se gui mos, pari pas su, acom pa nhar
a evo lu ção da Me di ci na. Sem dú vi da ne nhu ma, a lei
tam bém deve acom pa nhar essa si tu a ção.

Há ne ces si da de ur gen te da apro va ção de al-
gum tipo de lei. Per mi to-me ci tar al gu ma co i sa do Di -
re i to. Em nos so País, tudo que não é pro i bi do é per mi-
ti do. Assim, nin guém é obri ga do a fa zer ou de i xar de
fa zer al gu ma co i sa se não em vir tu de da lei. E mais,
não há cri me sem lei an te ri or que o de fi na.

Por tan to, to dos nós que tra ba lha mos em re pro-
du ção as sis ti da não te mos ne nhum res pal do le gal e
po de mos fa zer, te o ri ca men te, o que qui ser mos, ex ce-
to pe los dis po si ti vos da lei, de ja ne i ro de 1995, do
Con se lho de Bi o tec no lo gia.

Como téc ni co em re pro du ção as sis ti da, vou ci -
tar al guns pon tos, que po dem ser po lê mi cos, em re la-
ção aos dois dis po si ti vos. Não vou me ater ao pri me i-
ro ou ao subs ti tu ti vo, mas co lo car con si de ra ções a
res pe i to do tema.

Em pri me i ro lu gar, re for çar o tra ta men to das
mu lhe res sol te i ras, isto é, sem união es tá vel. To dos
sa be mos que de 5% a 10% dos mo vi men tos das clí ni-
cas de re pro du ção hu ma na as sis ti da, hoje, no Bra sil,
são de mu lhe res sem par ce i ros. Esta é a re a li da de

bra si le i ra. Se ria, re al men te, cer ce ar um di re i to mu i to
im por tan te, o do be ne fi ci a men to des sa mu lher pela
in se mi na ção, mes mo que não se tra te de um caso ex -
clu si vo de in fer ti li da de, mas, sim, de um di re i to de
uma mu lher que rer pro cri ar sem, ne ces sa ri a men te,
ter o par ce i ro.

Com re la ção à ges ta ção de subs ti tu i ção, diz o
tex to: “de no mi na da ge ni to ra subs ti tu ti va te nha au to ri-
za do a sua in se mi na ção ar ti fi ci al ou in tro du ção em
seu apa re lho re pro du tor de em briões fer ti li za dos in
vi tro”. Isso re al men te está er ra do, por que, quan do fa -
la mos em in se mi na ção, es ta mos fa lan do em uti li za-
ção de um sê men do seu ma ri do ou de um ban co de
sê men, po rém com os seus óvu los. A su ges tão é que
se ti ras se “in se mi na ção ar ti fi ci al”, por que aí não es ta-
mos fa lan do em ges ta ção de subs ti tu i ção, mas num
apro ve i ta men to do ma te ri al ge né ti co da que la mu lher
e po de ria ser dis cu ti do com ela como mãe le gal e bi o-
ló gi ca.

Ou tro pon to. Qu an do se fala da in fer ti li da de sem 
ca u sa de fi ni da, diz o tex to:

“Caso não se di ag nos ti que ca u sa de fi-
ni da para a si tu a ção de in fer ti li da de, ob ser-
var-se-á, an tes da pro cri a ção me di ca men te
as sis ti da, pra zo mí ni mo de es pe ra”.

Tam bém é uma de fi ni ção er ra da, por que es te ri-
li da de sem ca u sa apa ren te ou de ca u sa de fi ni da já é
con si de ra da es te ri li da de. Não ha ve ria, tec ni ca men te,
uma ne ces si da de de se es pe rar mais pra zo, por que já
se cons ti tui uma en ti da de como a es te ri li da de e esse
ca sal ou essa mu lher já de ve ri am ser tra ta dos.

Um pon to im por tan te tam bém e bas tan te po lê-
mi co diz res pe i to, no va men te, à ges ta ção de subs ti tu-
i ção. Qu an do to dos os pro je tos de lei, tan to a Re so lu-
ção do Con se lho Fe de ral de Me di ci na como o subs ti-
tu ti vo, como o pro je to ori gi nal, fa lam em pa ren tes co
até se gun do grau, re ven do isso, re al men te é uma co i-
sa bas tan te in te res san te, por que te mos três gra us de
pa ren tes co: con san güí neo, por afi ni da de e ci vil. Por
exem plo: o meu pri mo, fi lho do meu tio, ir mão do meu
pai, é meu pa ren te de quar to grau por con san güi ni da-
de. Por afi ni da de, mi nha cu nha da é mi nha pa ren te de
se gun do grau. Então, de ve ria ser mu i to bem de fi ni do
em que con sis te pa ren tes co de se gun do grau. Sem
dú vi da al gu ma, no cam po da Jus ti ça ou do ju í zo, pode 
tra zer dú vi das.

O art. 7º, § 5º, diz:

“Infor mar a par te in te res sa da a cada
ano so bre as ati vi da des con cer nen tes à pro -
cri a ção mé di ca as sis ti da”.
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 Isso re al men te de ve ria ser mu i to mais bem de fi-
ni do, a que com pe tên cia, a que ór gão. No que se re fe-
re aos re gis tros na ci o na is dos ca sos ou re gis tro das
clí ni cas, te re mos di fi cul da de de sa ber quan tas clí ni-
cas exis tem, quan to mais sa ber o que es sas clí ni cas
es tão fa zen do. Então, acho que isso de ve ria re al men-
te cons tar em lei, a que com pe tên cia de ór gão.

Adi an te, lê-se: “É com pe tên cia do Mi nis té rio Pú -
bli co fis ca li zar...” Sem dú vi da al gu ma, tec ni ca men te
fa lan do, o Mi nis té rio Pú bli co não vai con se guir fa zer
uma fis ca li za ção, um acom pa nha men to pari pas su
de téc ni cas tão com ple xas, mes mo den tro da área da
Me di ci na.

O art. 12 diz: “Ha ve rá um re gis tro cen tral de do a-
ções e ges ta ções”. Sem dú vi da al gu ma, quan do fa la-
mos em trans plan tes de ór gãos, isso fun ci o na mu i to
bem. Te mos o exem plo per fe i to dos trans plan tes de
rins, de fí ga do, de co ra ção, e as sim por di an te, em
que há um re gis tro re gi o nal ou na ci o nal. Isso pode ser 
dis cu ti do mais apro fun da da men te pos te ri or men te,
mas, sem dú vi da al gu ma, um re gis tro cen tral vai evi -
tar a si tu a ção de ca sa men to de pa ren tes fru tos de
uma ges ta ção com sê men de um do a dor, com um fi -
lho de um ho mem ou de uma mu lher que do a ram o
seu ga me ta.

Qu e ro re for çar dois pon tos que acho bas tan te
im por tan tes. Esta mos hoje num país em que ne nhum
ser vi ço ins ti tu ci o nal ou pri va do de sa ú de co bre a as -
sis tên cia mé di ca re pro du ti va, e hoje são fe i tos apro xi-
ma da men te 6.000 ci clos de fer ti li za ção in vi tro no
Bra sil. Se fi zer mos a con ta da po pu la ção que te mos,
que é uma po pu la ção jo vem, do nú me ro de ca sa is
que de ve ri am se sub me ter à fer ti li za ção in vi tro de
alta com ple xi da de, esse nú me ro, em vez de 6, te ria
de ser en tre 50 ou 60 mil. Então, isso sig ni fi ca que es -
ta mos fa zen do per to de 1/10 do que de ve ría mos fa-
zer. Se gu ra men te, isso se dá por ca u sa do cus to. A
par tir do mo men to em que li mi ta mos e es ta be le ce-
mos como cri me pro du zir em briões além da qua li da-
de per mi ti da ou im plan tar mais do que três em briões
na mu lher re cep to ra, sem dú vi da al gu ma, es ta mos di -
mi nu in do em mu i to a efe ti vi da de des ses ci clos. Então, 
re al men te, não se ria de jus ti ça nem de pro pri e da de
mé di ca não pro du zir mos mais em briões para que
pos sa mos, sim, a jul gar por cada caso, trans fe rir – e
aqui vai mi nha su ges tão – até 4 em briões, e, no va-
men te, sem dú vi da al gu ma, cri o pre ser var, con ge lar
os em briões ex ce den tes.

As es ta tís ti cas va ri am, mas con se gui mos im ple-
men tar os re sul ta dos em até 30% quan do te mos em -
briões cri o pre ser va dos. Isso, para um país como o
nos so, faz a di fe ren ça.

No va men te, tam bém em re la ção a em briões
con ge la dos, as si na lo aqui uma si tu a ção. O art. 41 diz
que “os em briões con ge la dos exis ten tes, até a en tra-
da em vi gor da pre sen te lei, po de rão ser uti li za dos
com o con sen ti men to das pes so as que os ori gi na ram,
na for ma per mi ti da pela lei”. Um exem plo: se eu, an tes
da lei, te nho um ca sal que te nha 5 em briões cri o pre-
ser va dos numa úni ca pa lhe ta, o que é uma prá ti ca co -
mum, e des con ge lo to dos e to dos so bre vi vem, não
pos so nem trans fe rir os cin co, por que é cri me, nem
pos so des car tar os dois, por que é cri me. Em que si tu-
a ção eu fico? Então, esse é re al men te um pon to de
dis cus são.

Fico com os pa re ce res e agra de ço no va men te
ao Se na dor pelo hon ro so con vi te, em nome da So ci e-
da de Bra si le i ra de Re pro du ção Assis ti da. Mu i to obri -
ga do.

O SR. TIÃO VIANA – Eu que agra de ço ao Dr.
Edson Bor ges Jú ni or, Pre si den te da So ci e da de Bra si-
le i ra de Re pro du ção Assis ti da.

Pas sa mos ao úl ti mo ex po si tor, Dr. Jo a quim Ro -
ber to Cos ta Lo pes, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i-
ra de Re pro du ção Hu ma na.

O SR. JOAQUIM ROBERTO COSTA LOPES –
Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de ma ni fes tar, em nome
da So ci e da de Bra si le i ra de Re pro du ção Hu ma na,
nos sa sa tis fa ção pela pre o cu pa ção do Se na do Fe de-
ral em le gis lar so bre os as pec tos re la ci o na dos à re-
pro du ção hu ma na, per mi tin do a re a li za ção des ta au -
diên cia pú bli ca em que os di ver sos se gui men tos da
so ci e da de po dem ma ni fes tar-se so bre as téc ni cas de
re pro du ção as sis ti da, tema de ele va do in te res se para 
13% da po pu la ção, que con vi ve com di fi cul da des em
es ta be le cer a pro le de se ja da.

Se na dor, fico ex tre ma men te fe liz com a re to ma-
da do pro je to de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
por que re ce be mos esse tex to e so bre ele fi ze mos
nos sas ob ser va ções. Fico fe liz, por que me foi dada a
in for ma ção de que po de ria o Re la tor da Co mis são de
Assun tos So ci a is op tar por ela bo rar seu Re la tó rio
com base no pro je to ori gi nal ou no subs ti tu to.E se re -
ce bi o pro je to ori gi nal, tal vez essa se ria a ma té ria
subs tan ci al para a ela bo ra ção do pro je to. Assim sen -
do, pro cu ra mos cal car nos sos co men tá ri os so bre o
pro je to ori gi nal, mas al guns te mas que me pa re cem
im por tan tes no ter mo subs ti tu ti vo tam bém se rão co -
men ta dos. Ana li sa re mos o pro je to ori gi nal de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra e fa re mos co men tá ri os
so bre o subs ti tu ti vo do Se na dor Ro ber to Re quião.

O art. 1º, ob vi a men te do re la to ori gi nal, con ce i-
tua as téc ni cas de re pro du ção as sis ti da como aque -
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las que im por tam na im plan ta ção ar ti fi ci al de ga me tas
ou em briões hu ma nos no apa re lho re pro du tor de mu -
lhe res re cep to ras com a fi na li da de de fa ci li tar a pro cri-
a ção. Via de re gra, o con ce i to re cep tor em re pro du-
ção as sis ti da apli ca-se a mu lher que par ti ci pa de um
pro ces so de do a ção de óvu los ou em briões como re -
cep to ra de ga me tas fe mi ni nos ou mes mo de em-
briões. No nos so en ten der, me lhor se ria usar o ter mo
pre vis to mais adi an te no pro je to: “usuá ria”. Pos te ri or-
men te, vol ta-se a em pre gar a pa la vra “re cep to ra”, na
nos sa opi nião, de modo não-con ven ci o nal.

Ain da nes se ar ti go, no in ci so II – os se nho res
po dem acom pa nhar pelo pro je to ori gi nal de que dis -
põem –, de no mi nam-se usuá ri as as mu lhe res ou os
ca sa is que te nham so li ci ta do em pre go de re pro du ção
as sis ti da com o ob je ti vo de pro cri ar. Foi nos so en ten-
di men to, ao ana li sar esse se gui men to do pro je to, que
pre ten deu o le gis la dor re co nhe cer o di re i to da mu lher
sol te i ra à se me lhan ça dos ca sa is de ter o de vi do
aces so às téc ni cas de re pro du ção as sis ti da. Con si de-
ra mos ex tre ma men te fe liz esse po si ci o na men to,
aliás, já con tem pla do no tex to que nor ma ti za a re pro-
du ção as sis ti da, ela bo ra do pelo Con se lho Fe de ral de
Me di ci na, em 1992.

Na me di da em que nos sa le gis la ção per mi te
que a mu lher sol te i ra pode ado tar uma cri an ça que
não foi ge ra da em seu pró prio ven tre, como im pe dir
que gere seu pró prio fi lho? Inde pen den te dis so, a li te-
ra tu ra mé di ca está re ple ta de re la tos que mos tram o
se gui men to de cri an ças nas ci das de mu lhe res sol te i-
ras e cri a das por elas que não di fe rem da con di ção fí -
si ca e psi co ló gi ca da que las ge ra das em am bi en tes
de ca sa is for mal men te cons ti tu í dos.

Ain da nes se pa rá gra fo, no in ci so IV, te mos a co -
men tar que a de no mi na ção de ges ta ção ou ma ter ni-
da de de subs ti tu i ção ao caso em que uma do a do ra
tem po rá ria de úte ro te nha au to ri za do sua in se mi na-
ção ar ti fi ci al ou in tro du ção em seu apa re lho re pro du-
tor de em brião fer ti li za dos in vi tro com o ob je ti vo de
ge rar uma cri an ça para os usuá ri os me re ce co men tá-
rio. Não nos pa re ce apro pri a do in clu ir, como já men ci-
o nou com mu i ta pro pri e da de o Dr. Edson, a téc ni ca de 
in se mi na ção ar ti fi ci al no âm bi to da ges ta ção de subs -
ti tu i ção vez que esse pro ce di men to iden ti fi ca clas si-
ca men te con di ção na qual in tro du zi mos no apa re lho
re pro du tor fe mi ni no es per ma to zói des que in tra cor po-
re a men te vão se jun tar ao óvu lo da usuá ria. O ter mo
“ges ta ção de subs ti tu i ção” con ce i tua a téc ni ca que
visa tão-so men te subs ti tu ir o úte ro da usuá ria, po rém
uti li zan do os pró pri os ga me tas do ca sal.

No art. 2º, III, en ten de-se que a uti li za ção da re -
pro du ção as sis ti da será per mi ti da des de que a in fer ti-

li da de não de cor ra da pas sa gem da ida de re pro du ti-
va. Esti ma-se que a ida de re pro du ti va fi si o lo gi ca men-
te seja fi na li za da em tor no dos 51 anos, com a ins ta la-
ção da me no pa u sa, ou seja, ao tér mi no dos pe río dos
mens tru a is.

Entre tan to, exis te um per cen tu al de qua se 1%
das mu lhe res em que esse even to acon te ce aba i xo
dos 40 anos de ida de. E co nhe ci do como me no pa u sa
pre co ce e atin gia nos Esta dos Uni dos, em 1985, o
mon tan te anu al es ti ma do de 129 mil mu lhe res, o que
de mons tra a sua im por tân cia.

Por ou tro lado, cons ta ta-se mun di al men te uma
ten dên cia fe mi ni na em re tar dar o pro ces so re pro du ti-
vo. Na Fran ça, a ida de da mu lher no mo men to do pri -
me i ro fi lho, em 1970, era de 24 anos. Em 1994, pas -
sou para 28 anos. Nos Esta dos Uni dos, en tre 1980 e
1986, o nú me ro de pri mi grá vi das au men tou em 81%
na fa i xa etá ria en tre 35 e 39 anos, e du pli cou após os
39 anos.

No Bra sil, a mu lher tam bém está re tar dan do o
seu pro ces so ma ter nal. Uma pes qui sa da Mar plan,
pu bli ca da pela Veja, mos tra que, em 1988, ape nas
31% das mu lhe res en tre 30 e 44 anos pos su íam em
suas ca sas cri an ças com até um ano de ida de. Dez
anos de po is, em 1998, esse per cen tu al su biu para
40%.

Iden ti fi ca-se, no bojo des se fe nô me no so ci al,
que a mu lher, para en fren tar as ques tões de gê ne ro,
que as dis cri mi nam na vida pro fis si o nal, teve que adi -
ar o seu pro je to pa ren tal e mais exa us ti va men te in-
ves tir na sua for ma ção pes so al, para as sim ocu par
um me lhor es pa ço no mer ca do de tra ba lho. Em fun -
ção des sa nova pos tu ra, ela con vi ve com uma dis cri-
mi na ção bi o ló gi ca da qual não pode fu gir, que re duz a 
sua fer ti li da de com o tem po.

Qu an to ao ho mem, pri vi le gi a do na ques tão re -
pro du ti va, con ser va a sua ca pa ci da de fér til mes mo
em ida de avan ça da.

Assim sen do, se atre lás se mos o di re i to de pro -
cri ar à du ra ção da vida re pro du ti va, es ta ría mos, por
um lado, des co nhe cen do as ques tões so ci o ló gi cas
da mu lher, que hoje en gra vi da mais tar de; e, por ou -
tro, de i xan do de con si de rar as ques tões mé di cas vi vi-
das por mu i tas mu lhe res que em ida de jo vem de i xam
de mens tru ar. Enten de mos que há de se res pe i tar o
de se jo so be ra no de cada usuá ria quan to ao mo men to
de pro cri ar.

Cabe à equi pe de sa ú de não ater-se so men te
ao fa tor ida de, mas, so bre tu do, às con di ções clí ni cas
da mu lher que de se ja en gra vi dar. Tal vez – se é im por-
tan te uma di re triz etá ria – pu dés se mos to mar como li -
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nha de base para in di ca ção de re pro du ção as sis ti da a 
idade de 51 anos. Essa é a fase da me no pa u sa fi si o-
ló gi ca. Entre tan to, esse cri té rio não po de ria ser rí gi-
do em face das va ri a ções clí ni cas in di vi du a is das
usuá ri as.

No art. 3º, § 2º con tem pla-se: pos si bi li da de de
iden ti fi ca ção do do a dor vir a ser co nhe ci do pela cri an-
ça; em al guns ca sos, de o do a dor vir a ser obri ga do a
re co nhe cer a fi li a ção des sa cri an ça. A se me lhan ça de 
pa í ses como a Su é cia, onde a iden ti fi ca ção do do a-
dor fez de sa pa re cer os in di ví du os que al tru is ti ca men-
te ace i ta vam doar ga me tas, o mes mo acon te ce ria em 
nos so País.

Por ou tro lado, no en ten der do ju ris ta Edu ar do
de Oli ve i ra Le i te, no as pec to me ra men te ju rí di co o
ano ni ma to res pe i ta o prin cí pio no di re i to de fa mí lia, ou 
seja, não dis so cia as es tru tu ras na tu ra is do pa ren tes-
co, isto é, não per mi te que a cri an ça te nha um pai bi o-
ló gi co e um pai afe ti vo.

Haja vis ta uma pes qui sa re cen te fe i ta na Aus trá-
lia, onde, na re a li da de, de ci de a so ci e da de aus tra li a-
na – onde nas ce um per cen tu al mu i to gran de de fi lhos
ori un dos da do a ção de es per ma to zói des e óvu los –
que ape nas 12% des ses ca sa is de ci dem re la tar

para os seus fi lhos que eles nas ce ram de uma
pro le onde sur gi ram ga me tas es tra nhos. O que equi -
va le a di zer que há um con sen so pra ti ca men te uni ver-
sal de que é ex tre ma men te pra ze ro so e fe liz um am bi-
en te onde essa cri an ça cres ce numa har mo nia em
que não há ne ces si da de de con vi ver com uma du a li-
da de de pa ter ni da de ou de ma ter ni da de. Esse é o
nos so en ten der.

Não de ve mos de i xar de con si de rar o art. 40,
onde se lê: cabe a clí ni cas, cen tros, ser vi ços e de ma is
es ta be le ci men tos que apli cam a re pro du ção as sis ti da
a res pon sa bi li da de de a trans fe rên cia do ma te ri al bi o-
ló gi co hu ma no uti li za do em re pro du ção as sis ti da, ve -
dan do-se a trans fe rên cia a fres co de ma te ri al do a do.
Não de ve mos de i xar de con si de rar que o con ge la-
men to de es per ma to zói des e em briões se acom pa-
nha de efe ti vas chan ces de su ces so após des con ge-
la men to. Entre tan to, a cria ou pre ser va ção de óvu los
é ain da uma téc ni ca ex pe ri men tal não do mi na da pela
ciên cia. Pou cos são os ca sos de ges ta ção ob ti das
após des con ge la men to de óvu los, as sim sen do nos
ca sos de ga me ta fe mi ni no po de ría mos tão-so men te
re co men dar o con ge la men to não dos óvu los, mas
dos em briões após pro ces sa men to dos óvu los a fres -
co. Entre tan to, sa li en te-se que o pro ces so de cri o pre-
ser va ção re duz a efi cá cia da téc ni ca e, ao que se
sabe, é pou co pro vá vel que ve nha ocor rer so ro con-

ver são por HIV em um pro ce di men to de ovo do a ção a
fres co.

O art. 5º, §2º, es ta be le ce que mé di cos que atu -
am no es ta be le ci men to não po de rão es tar res pon-
den do na Jus ti ça ou no ór gão de re gu la men ta ção pro -
fis si o nal da ca te go ria a pro ces sos éti cos, ci vis ou pe -
na is re la ci o na dos ao em pre go da re pro du ção as sis ti-
da. Pa re ce-nos ex tre ma men te co er ci ti vo esse po si ci-
o na men to quan to ao exer cí cio pro fis si o nal. Há de se
con si de rar o fato de que ape nas um quar to ou um ter -
ço das usuá ri as de téc ni cas de re pro du ção as sis ti da
con se guem en gra vi dar na pri me i ra ten ta ti va. Isso
gera um gran de con tin gen te de usuá ri os in sa tis fe i tos
com o pro ce di men to e, em fun ção dis so, ca pa zes de
re cla mar ju di ci al men te. Se con si de rar mos a mo ro si-
da de das de man das ju di ci a is, te mos de ad mi tir que
um ho nes to e com pe ten te pro fis si o nal pos sa ser ali ja-
do de sua ati vi da de até o mo men to em que con si ga
pro var a sua ino cên cia. Pa re ce-nos mais jus to que se
pu nam aque les que, após jul ga men to, se jam de cla ra-
dos cul pa dos no âm bi to ju di ci al, ou mes mo por de ci-
são do ór gão que re gu la men ta a pro fis são. No que
tan ge ao art. 9º, §4º, lê-se: o nú me ro to tal de em-
briões pro du zi dos em la bo ra tó rio du ran te a fe cun da-
ção in vi tro será co mu ni ca do aos usuá ri os para que
se de ci da quan tos em briões se rão trans fe ri dos a fres -
co de ven do o res tan te ser pre ser va do. Sal vo dis po si-
ção em con trá rio dos usuá ri os que po de rão op tar pelo 
des car te, ado ção a ter ce i ros ou do a ção para pes qui-
sa. Cre io que este ar ti go me re ça um ma i or nú me ro de 
con si de ra ções.

Em pri me i ro lu gar, a con sul ta aos usuá ri os
quan to a per mis são de cria ou pre ser va ção de em-
briões deve pre ce der todo pro ces so de es ti mu la ção
ova ri a na para que se de ci da so bre a pró pria in ten si-
da de de es tí mu lo ova ri a no den tro dos pro to co los dis -
po ní ve is. Co lhi dos os óvu los, os usuá ri os de vem de
modo so be ra no ra ti fi car a de ci são de per mi tir ou não
o con ge la men to do ex ce den te a ser pro du zi do. Não
sen do au to ri za do o con ge la men to, o nú me ro de óvu -
los a ser in se mi na do não deve ul tra pas sar a qua tro, o
que po de ria re sul tar em um nú me ro má xi mo de qua -
tro em briões pre vis to nes te pro je to como li mi te para a
trans fe rên cia. Deve ser es cla re ci do a este ca sal que
não exis te se gu ran ça de que, ao in se mi nar mos qua -
tro óvu los, te re mos to dos eles fer ti li za dos e cli va dos.
Para os usuá ri os que de ci dem se be ne fi ci ar da cria ou 
pre ser va ção dos em briões ex ce den tes, tor na-se fun -
da men tal de ter mi nar a des ti na ção, em do cu men to
es cri to ela bo ra do em con jun to com os mes mos, do
que po de rá ser fe i to. Do a ção a ter ce i ros, caso não
seja so li ci ta da a trans fe rên cia para a usuá ria no pra zo
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de cin co anos. Res pon sa bi li za ção por par te dos
usuá ri os quan to à guar da em am bi en te ade qua do
com a pe rió di ca re po si ção de ni tro gê nio lí qui do por
con ta dos mes mos. Exis tem re ci pi en tes hoje de di ver-
sos ta ma nhos, en tre eles re ci pi en tes de 20 li tros onde 
a re po si ção men sal cus ta R$34,00 de ni tro gê nio e
que pode um ca sal, de ci di do man ter os seus pró pri os
em briões man tê-los até mes mo em sua pró pria re si-
dên cia por que a fir ma que dis tri bui ni tro gê nio lí qui do
o faz em qual quer en de re ço. To ma dos es ses cu i da-
dos a ne ces si da de de des car te de em briões tor na-se
ir re le van te, po den do até mes mo de i xar de fi gu rar no
tex to des se pro je to. No nos so en ten di men to, o que
não po de mos é de i xar de ofe re cer a cri o pre ser va ção
de em briões aos usuá ri os de re pro du ção as sis ti da,
mes mo por que des co nhe ce mos qual quer país que
pro í ba in se mi nar os óvu los co le ta dos e con ge lar os
em briões ex ce den tes. Isso acon te ce na Ale ma nha,
na Ingla ter ra, nos Esta dos Uni dos, na Fran ça, na Aus -
trá lia ou em qual quer ou tra na ção que di vul ga suas
prá ti cas na li te ra tu ra mun di al. O que pode va ri ar é o
es tá gio em que se dá o con ge la men to. Por exem plo, a 
Ale ma nha de ter mi na que to dos os óvu los que te nham
sido fer ti li za dos e se jam ex ce den tes pas sem pela cri -
o pre ser va ção no es tá gio de pre zi go tos. Ou tros pa í-
ses, como Esta dos Uni dos, Espa nha e Aus trá lia, não
man têm essa exi gên cia.

Enten de mos que to dos os usuá ri os de re pro du-
ção as sis ti da pos su em o di re i to de be ne fi ci ar-se da
téc ni ca de cri o pre ser va ção, que au men ta a efi cá cia
do pro ce di men to, di mi nu in do os ris cos e cus tos. Isso
per mi te trans fe rên ci as em bri o ná ri as adi ci o na is, sem
sub me ter a usuá ria à es ti mu la ção ova ri a na, mo ni to ra-
ção do cres ci men to dos fo lí cu los ova ri a nos, co le ta de
óvu los, e tam bém a isen ta dos ris cos e cus tos pró pri-
os do pro ce di men to.

Já se ar gu men tou que o con ge la men to de em -
briões é pro i bi do no Bra sil. E o fi ze ram in vo can do a
Lei nº 8.974, de 1995, que es ta be le ce nor mas para
uso das téc ni cas de Enge nha ria Ge né ti ca e de li be ra-
ção no meio am bi en te de Orga nis mos Ge ne ti ca men-
te Mo di fi ca dos. De ter mi na o art. 8º des sa lei: “É ve da-
da, nas ati vi da des re la ci o na das aos OGM, a pro du-
ção, o ar ma ze na men to ou a ma ni pu la ção de em-
briões hu ma nos des ti na dos a ser vi rem como ma te ri al
bi o ló gi co dis po ní vel”.

Ago ra, eu abri ria um pa rên te se nes sa lo cu ção,
para me di ri gir à mi nha que ri da mes tra, Pro fes so ra
Eli a ne, mi nha mes tra de Ge né ti ca na Uni ver si da de
Fe de ral da Ba hia. Men ci o no que, por exem plo, a ma i-
o ria des ses ar ti gos – não li esse que aca ba de ser di -
vul ga do na re vis ta Veja – não re fle te a re a li da de do

co ti di a no das clí ni cas de re pro du ção as sis ti da. Mu i tas
re pre sen tam, na ma i o ria das ve zes, ma ni fes ta ção de
mar ke ting, ex po si ção de téc ni cas que nem mes mo
es tão sen do re a li za das nes ses la bo ra tó ri os.

Infe liz men te, cria-se a im pres são de uma des -
va lo ri za ção da éti ca por par te de uma clas se que pra -
ti ca a Me di ci na re pro du ti va de modo cons ci en te e cri -
te ri o so.

Des se modo, não to me mos isso como uma prá -
ti ca usu al den tro dos nos sos la bo ra tó ri os de re pro du-
ção as sis ti da. E per gun to: en tre as de ze nas de cen -
tros de re pro du ção as sis ti da no País e en tre to dos os
mi lhões de em briões pro du zi dos nes ses la bo ra tó ri os,
quan do se pro du ziu em brião ge ne ti ca men te mo di fi-
ca do? Esse não é o ob je ti vo da prá ti ca clí ni ca.

Então, não é ver da de que o ato de cri o pre ser var
em briões ge ne ti ca men te não mo di fi ca dos es te ja pro i-
bi do em nos so País. Co lo car o Bra sil nes sa con di ção,
sem que não se en con tre si mi lar no mun do, se ria uma 
de ci são que, so bre tu do, pe na li za ria mi lha res de
usuá ri os, na me di da em que es tes, para atin gir o ob je-
ti vo de ter um fi lho, não dis pon do da téc ni ca de con ge-
la men to, te ri am de se sub me ter a um ma i or nú me ro
de ten ta ti vas.

Ra zões es tri ta men te mé di cas ain da – Sr. Re la-
tor es ta mos fi na li zan do – in du zi ri am os di ver sos pa í-
ses a ado ta rem a cri o pre ser va ção. Cos tu ma-se pos -
ter gar a trans fe rên cia, por exem plo, di an te do ris co de 
uma com pli ca ção que pode acon te cer quan do se pra -
ti ca a re pro du ção as sis ti da: é a hi per-res pos ta ova ri a-
na. Essa é uma ocor rên cia com a qual con vi ve mos
em 3% a 5% dos ca sos onde os ová ri os pro du zem
uma ex ces si va quan ti da de de fo lí cu los e que, em de -
ter mi na das si tu a ções, ha ven do a gra vi dez, au men ta-
ria os ris cos para os usuá ri os. Nes sas con di ções,
con ge lam-se to dos os em briões, e a de po si ção in-
tra-ute ri na dos mes mos é re pro gra ma da.

Uma ou tra si tu a ção mé di ca ocor re com mu lhe-
res jo vens: o nú me ro de três em briões, como pre ten-
de o subs ti tu ti vo do Se na dor Ro ber to Re quião, ou de
qua tro em briões, como pre vê o pro je to ori gi nal, re pre-
sen ta um nú me ro ex ces si vo a ser trans fe ri do. É uma
prá ti ca cada vez mais de fi ni da a de que mu lhe res
aba i xo de 30 anos não de vem re ce ber mais que dois
em briões, se os mes mos são de ex ce len te qua li da de.
Re duz-se, as sim, o ris co de ges ta ções múl ti plas. Se
in se mi nar mos três ou qua tro óvu los e não dis pu ser-
mos da téc ni ca de cri o pre ser va ção, o que fa zer com
os em briões ex ce den tes? Então, na re a li da de, o nú -
me ro de qua tro em briões es tá ti cos que viés se mos a
in se mi nar, sem per mi tir o con ge la men to, em de ter mi-
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na das si tu a ções po de ria ser mu i to pou co; em ou tras
si tu a ções, po de ria ser ex ce den te.

Essas são as ques tões que a SBRH traz para
re fle xão. Não te mos dú vi da de que a sa be do ria de V.
Exªs será a bús so la que brin da rá a so ci e da de com
nor mas apro pri a das e leis no cam po da re pro du ção
hu ma na que re fle ti rão o bom sen so.

Mu i to obri ga do, se nho res.
O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço

ao Dr. Jo a quim Ro ber to Cos ta Lo pes, Pre si den te da
So ci e da de Bra si le i ra de Re pro du ção Hu ma na.

Esta mos en cer ran do o pri me i ro mo men to da
au diên cia pú bli ca e abri re mos ago ra para os Srs. Se -
na do res que qui se rem emi tir sua opi nião e tam bém
fa zer in da ga ções aos ex po si to res.

Apro ve i to a opor tu ni da de para in for mar aos ex -
po si to res que aque les que qui se rem, pela bre vi da de
do tem po que ti ve ram, ex por de ma ne i ra for mal suas
opi niões que as en vi em à Co mis são de Assun tos So -
ci a is para que pos sa mos de po is ela bo rar um do cu-
men to que re fli ta o pen sa men to mais ex ten so e cla ro
de to dos os se nho res aqui.

A pa la vra está aber ta aos Srs. Se na do res.
O Se na dor Se bas tião Ro cha de se ja usar da pa -

la vra, as sim como a Se na do ra Ma ri na Sil va.
Com a pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha,

que, para a nos sa ale gria, tam bém re ú ne a con di ção
de pro fis si o nal da sa ú de, mé di co gi ne co lo gis ta.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Exa to. Qu e ro
cum pri men tar os de ba te do res, pa les tran tes, as sim
como o Pre si den te des ta au diên cia pú bli ca, Se na dor
Tião Vi a na, e as Srªs e os Srs. Se na do res.

Acre di to que o as sun to é de gran de in te res se,
sem dú vi da ne nhu ma, do pon to de vis ta ci en tí fi co, éti-
co e le gal. Te nho pro cu ra do, no Se na do, me de di car a
esta te má ti ca que en vol ve Bi oé ti ca e Bi o di re i to. Acre -
di to que se deva de fato de fi nir pa râ me tros e li mi tes
para o ma nu se io, para a ma ni pu la ção ge né ti ca do ser
hu ma no e, nes se caso es pe cí fi co tam bém, para a re -
pro du ção as sis ti da.

Com re la ção aos de ba tes, atra sei-me, mas
pude acom pa nhar gran de par te das ex po si ções.
Enten do que, de fato, va mos ter um tra ba lho mu i to
pro fí cuo nes ta Co mis são. O Re la tor do pro je to aqui
na CAS, as sim como eu, está con ven ci do de que a
base de apre ci a ção nes ta Co mis são é o pro je to ori gi-
nal, em bo ra pos sa o Re la tor, ten do co nhe ci men to do
pa re cer pro du zi do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, ana li sar as pec tos des se pa re cer e
in cor po rá-los ao seu pró prio re la tó rio. Mas, de fato, se 
a Co mis são de mé ri to é a Co mis são de Assun tos So -

ca is, não há dú vi da ne nhu ma de que o Re la tor, Se na-
dor Tião Vi a na, tem toda a au to no mia para ela bo rar o
seu re la tó rio, in de pen den te do que foi pro du zi do pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Gos ta ria até de aqui men ci o nar que, pelo que
pude ler do pa re cer da CCJC, o Re la tor, Se na dor Ro -
ber to Re quião, de di cou-se ao es tu do, ao tra ba lho e
for mu lou pro pos tas que são in te res san tes tam bém e
que, cer ta men te, po de rão dar gran des con tri bu i ções,
se não ao pro je to de fi ni ti vo, pelo me nos ao de ba te.
São ques tões mu i to po lê mi cas que vão ori en tar os
de ba tes tam bém nes ta Co mis são, prin ci pal men te al -
guns as pec tos le van ta dos pelo Se na dor Ro ber to Re -
quião no seu re la tó rio, já trans for ma do em pa re cer da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Não te nho ne nhu ma per gun ta es pe cí fi ca a fa zer
aos ex po si to res, ape nas que ria con si de rar que, de
fato, de ve mos nos de bru çar so bre a ma té ria, e sa li en-
tar que tem ha vi do um es for ço mu i to gran de do Se na-
dor Tião Vi a na no sen ti do de que esse pro je to pos sa
tra mi tar de for ma cé le re aqui na Co mis são, dan do,
en tre tan to, opor tu ni da de àque les que de têm co nhe ci-
men to ci en tí fi co para que pos sam aqui se ma ni fes tar,
e ser vi rem, por tan to, as suas ma ni fes ta ções de base
para a aná li se e o voto dos Srs. Se na do res. De ve mos,
no en tan to, pros se guir nes se pro ces so de agi li za ção
da vo ta ção des se pro je to na Co mis são, por tra tar-se
de as sun to re le van te e que ca re ce de uma le gis la ção
mo der na e com afi ni da de a essa ne ces si da de que
exis te hoje de que a le gis la ção pos sa pro te ger e es tar
de cer ta for ma aten ta a es ses avan ços tec no ló gi cos
com base, so bre tu do, nes ses as pec tos da Bi oé ti ca e
do Bi o di re i to. Inclu si ve, es tou pro pon do um even to
aqui, no Se na do Fe de ral, para o se gun do se mes tre,
cuja te má ti ca cen tral será Bi oé ti ca e Bi o di re i to, quan -
do dis cu ti re mos as pec tos da clo na gem, do Pro je to
Ge no ma e tam bém, pro va vel men te, da re pro du ção
as sis ti da.

Meus cum pri men tos aos de ba te do res e pa ra-
béns ao Se na dor Tião Vi a na pela ini ci a ti va da au diên-
cia pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao no bre Se na dor Se bas tião Ro cha e con sul to se al -
gum Par la men tar ain da de se ja usar da pa la vra. (Pa u-
sa.)

Con ce do a pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA – Se na dor Tião Vi a na,

tam bém faço mi nhas as pa la vras do Se na dor Se bas-
tião Ro cha, cum pri men tan do-o por essa ini ci a ti va, por 
sa ber o quan to V. Exª tem se pre o cu pa do com essa
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ques tão e por fa zer esse de ba te con tem plan do aqui
os di ver sos pon tos de vis ta.

Con fes so que, por não ser mé di ca e não ter uma 
es pe ci a li za ção na área, te nho uma cer ta di fi cul da de
em de ba ter o tema, a não ser por im pres sões ou sen -
ti men tos. Mas, gra ças a Deus, nes ta Casa há es pa ço
para tudo. Fico pen san do se ti vés se mos ape nas mé -
di cos aqui para ana li sar to das as ma té ri as, ou só ad -
vo ga dos, te ría mos uma sé rie de di fi cul da des para re -
pre sen tar mos o todo da so ci e da de, de sor te que mes -
mo os pal pi tes a par tir de sen ti men tos são im por tan-
tes quan do se tra ta de ma té ria tão sig ni fi ca ti va para a
so ci e da de, prin ci pal men te no que con cer ne ao fu tu ro
da raça hu ma na. Falo fu tu ro da raça hu ma na por que
sou au to ra de um pro je to, que foi ape li da do pelo
ex-Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia como se fos se
uma es pé cie de pro je to vodu, por que pre vê uma mo -
ra tó ria para os trans gê ni cos. Ini ci al men te era de cin co
anos, mas ago ra es ta mos con cor dan do com al guns
seg men tos da co mu ni da de eu ro péia em re du zir para
três anos, em fun ção de não ha ver um li mi te para a
ciên cia. Tal vez não seja pos sí vel dis por mos de um li -
mi te para a ciên cia em ter mos de sua evo lu ção. Mas
acre di to ser pos sí vel sim, e es pe ro sin ce ra men te, que 
te nha mos um li mi te para a ciên cia em sua apli ca ção.
Se pen sar mos des sa for ma, fico mu i to as sus ta da
quan do, no lin gua jar da nos sa re gião, bo li na mos com
a na tu re za.

A na tu re za é qua se per fe i ta, pois du ran te bi-
lhões e bi lhões de anos, a par tir da re la ção do que
vem cri an do em seu ha bi tat, vai re a li zan do ex pe ri-
men tos e che gan do à per fe i ção den tro de um sis te ma
perfe i to. Nós não te mos a mes ma ca pa ci da de de fa -
zer isso com essa adap ta ção ao ha bi tat e ter mos os
re sul ta dos da que les que so bre vi vem por es ses bi-
lhões de ex pe ri men tos den tro de uma ló gi ca per fe i ta,
em ter mos da sua exis tên cia, O ser hu ma no é mu i to li-
mi ta do. Se ava li ar mos a raça hu ma na na evo lu ção da
exis tên cia, ve ri fi ca re mos que so mos ape nas os sete
úl ti mos mi nu tos, o que é mu i to pou co para que já nos
ar vo re mos a ter o con tro le de tudo isso que es ta mos
fa zen do.

Em se tra tan do des sa ques tão, fi quei as sus ta da
quan do ouvi que já es ta mos fa zen do trans gê ni cos
com hu ma nos. Tal vez pela mi nha ig no rân cia fi que as -
sus ta da, mas fico as sus ta da por que, em se tra tan do
de fa zer mos uma mo di fi ca ção em algo cujo con tro le
não te mos, não sa be mos como sur giu, qual fo ram os
pro ces sos que se le ci o na ram aque la es pé cie da que la
for ma, com aque le có di go, com aque la in for ma ção.
Não te mos isso. Não te mos esse con tro le, nem sa be-
mos aon de tudo isso pode che gar. Então, ex po nho as

mi nhas ob ser va ções aqui, di an te de ci en tis tas, de
pes qui sa do res, de pes so as que de boa-fé de fen dem
suas te ses. O meu medo não é com aque les que
aber ta men te aqui vêm e co lo cam as suas te ses com
trans pa rên cia, com con tro le, com acom pa nha men to,
com fis ca li za ção. O meu medo é des se tipo de clí ni ca
ci ta da por ele. Nem te mos um ca das tro. Pre ci sa mos
ca das trá-las. Eu não sei o que está acon te cen do. De -
ve mos es tar pre o cu pa dos não com os que es tão aqui, 
mas, sim, com os que não es tão e que não pen sam
duas ve zes quan do de vem es co lher en tre o ca pi tal e a 
vida, e es co lhem o ca pi tal. Não pen sam duas ve zes,
en tre o ca pi tal e a vida, a pre ser va ção da raça hu ma-
na, o fu tu ro, a na tu re za, e es co lhem o ca pi tal, por que
as pes so as mu i tas ve zes sa cri fi cam os re cur sos de
um mi lê nio pelo lu cro de dez anos. É dis so que te nho
medo.

Não que ro en trar numa dis cus são que pa re ça
dis cri mi na ção em re la ção à Ciên cia. Acho que é fan -
tás ti co todo o cres ci men to que ti ve mos. Mas te mos de 
pen sar em todo o cres ci men to da téc ni ca, da ciên cia,
acom pa nha do do de vi do res pe i to éti co e da li mi ta ção
éti ca. Para mim, o que li mi ta a mi nha téc ni ca é a mi -
nha éti ca, o que li mi ta a mi nha cu ri o si da de ci en tí fi ca é 
a mi nha éti ca.

Tal vez eu pos sa pa re cer um pou co atra sa da,
mas achei mu i to bo ni to, quan do eu vi Co rín ti os, 6, 12
– não que ro aqui fa zer ne nhum tipo de caça re li gi o sa
às bru xas – “to das as co i sas me são lí ci tas, mas nem
to das as co i sas me con vêm, to das as co i sas me são
lí ci tas, mas eu não me de i xo do mi nar por ne nhu ma”.
Acho isso fan tás ti co, por que tudo me é li ci to, pos so fa -
zer o que eu qui ser. Ago ra, a mi nha éti ca é que vai li -
mi tar esse meu fa zer. E o meu fa zer ja ma is po de rá ser 
pa u ta do em fun ção do lu cro ou da qui lo que pa re ce o
ca mi nho mais fá cil. Por que, com cer te za, mu i tas ve -
zes o ca mi nho mais fá cil nos leva ao mais di fí cil. Se é
a nos sa ge ra ção, a se gun da, a ter ce i ra ou a quar ta,
eu não sei, mas te nho medo de que, num de ter mi na-
do pon to, pos sa mos es tar per den do mu i to em es tar
brin can do de Deus, de um Deus que não sabe con tro-
lar a si mes mo e não sabe aon de quer che gar.

É por isso que eu sem pre fico com as pre o cu pa-
ções da que les que dis cu tem os te mas sob um pon to
de vis ta dos li mi tes éti cos para ciên cia, por que a ciên -
cia tem a ten dên cia em não ter li mi te. Não te mos
como li mi tar a cu ri o si da de ci en tí fi ca, o avan ço ci en tí fi-
co, mas po der mos li mi tar a sua apli ca ção, tal vez pelo
pró prio bem da ciên cia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço a
no bre Se na do ra Ma ri na Sil va. Com mu i to pra zer ain -
da ou vi mos a pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des.
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A SRA. EMILIA FERNANDES – Se na dor Tião
Vi a na, Se na do ra Ma ri na Sil va, Se na dor Se bas tião
Ro cha, pre za dos pa les tran tes, que aten de ram ao
cha ma men to des ta Co mis são, em pri me i ro lu gar,
que ro re gis trar a opor tu ni da de da abor da gem do
tema.

O Se na dor Tião Vi a na re al men te, dan do va lor
ao tema, como nós o fa ze mos, le van tou a ques tão.
Se ria im por tan te que toda a Casa es ti ves se aten ta,
por que es ta mos tra tan do com as pes so as, com a vida 
e, prin ci pal men te, com que o Bra sil pode es tar pra ti-
can do sem que haja, em pri me i ro lu gar, uma le gis la-
ção mais con sis ten te, um acom pa nha men to mais
pre ci so do que está sen do fe i to em ter mos de qua li da-
de, de éti ca, de tec no lo gia e, prin ci pal men te, do li mi te
até onde se pode avan çar, res pe i tan do as di fe ren ças
de pen sa men to, de ava li a ção. Não po de mos de i xar
de re co nhe cer que se tra ta de um as sun to que tem
que ser abor da do. O País pre ci sa as su mir se ri a men-
te, com cla re za e trans pa rên cia, até onde pre ten de
per mi tir e se avan çar no as sun to.

To das as pes so as são al ta men te co nhe ce do ras
do as sun to. Te mos co nhe ci men to tam bém de que te -
re mos nova au diên cia com ou tros par ti ci pan tes. É im -
por tan te que cada um dos se nho res tam bém man-
dem, por es cri to, além dos de po i men tos, algo que de -
se jem acres cen tar. Acho que é opor tu no. As no tas ta -
qui grá fi cas são o nos so re cur so, e digo nos so, prin ci-
pal men te, por ser mos le i gos, como a Se na do ra Ma ri-
na Sil va co lo cou.

Mas o as sun to é do nos so in te res se, até por que
é obri ga ção nos sa es tar mos aten tos prin ci pal men te
de uma le gis la ção que vem pre en cher uma la cu na e
que tem todo o es pí ri to, e deve ter, da ma i o ria da que-
las en ti da des e pes so as e clas se mé di ca di re ta men te
in te res sa da, mas que diz res pe i to à so ci e da de bra si-
le i ra como um todo. Então, aqui, tam bém es tou como
Pro fes so ra, mas le i ga nes sa ques tão. Mas, sem dú vi-
da, res sal to a im por tân cia da au diên cia pú bli ca so li ci-
ta da pelo Se na dor Tião Vi a na.

Re gis tro, in clu si ve, a pre sen ça do Pre si den te da 
So ci e da de Bra si le i ra de Re pro du ção Hu ma na, Dr. Jo -
a quim. Opor tu na men te, con si de ro, lem bra mos que a
sua vin da não es ta va pre vis ta e fi ze mos ques tão de
apre sen tar o re que ri men to que, diga-se de pas sa-
gem, foi aco lhi do – deve ter sido até por um lap so, por
as sim di zer.

O SR. JOAQUIM ROBERTO COSTA LOPES –
Agra de ço a lem bran ça da SBRH, no bre Se na do ra.

A SRA. EMILIA FERNANDES – Assim, como
to das as ou tras, é mu i to opor tu na, mas, par ti cu lar-

men te, ob ser vei que a So ci e da de Bra si le i ra de Re-
pro du ção Hu ma na não es ta va con tem pla da. E,
diga-se de pas sa gem, ti ve mos, des de logo, o apo io
to tal do no bre Se na dor Tião Vi a na e de to dos os
mem bros da Co mis são que in clu í ram nes ta par ti ci pa-
ção. Então, a au diên cia é im por tan te, que se es ta be-
le ça no País uma lei que dis ci pli ne essa es pe ci a li da-
de. Sem dú vi da, te mos de tra tar dis to, não po de mos
nos omi tir. A vi a bi li da de dos ser vi ços pre ci sa, ur gen-
te men te, dar, cla ra men te, a co no ta ção se a rede pú -
bli ca, ou seja, aque las pes so as sem con di ções te rão
ou não aces so que se de se ja. As ques tões téc ni cas
de vem ser pro fun da men te abor da das, mas te mos
ques tões éti cas, que tam bém de vem es tar aci ma ou
pa ra le la a esta ques tão – a ques tão da con fi a bi li da de
e da vi si bi li da de do que está sen do fe i to, a ques tão do 
si gi lo, uma sé rie de ques tões, como a ques tão do tra -
ta men to da mu lher sol te i ra. Acho que se va mos avan-
çar nes sa le gis la ção é im por tan te que, tam bém, não
se faça essa dis cri mi na ção. Acho que não po de mos
fa zer. E, lo gi ca men te, a ques tão do aces so às pes so-
as ca ren tes.

Acho que é isso aí, o se tor pú bli co tam bém ten -
do uma vi são nes se sen ti do. Então, acre di to que com
de ba te que ain da vai ser pro ces sar na ou tra au diên-
cia, sem dú vi da, te re mos de cons tru ir um de ba te, que
terá di ver gên ci as, mas que, no mí ni mo, uma trans pa-
rên cia, uma vi si bi li da de do que pen sam pro fes so res
uni ver si tá ri os, pes so as da área, pro fis si o na is, mé di-
cos, en fim, o que acho mu i to sa lu tar.

Cum pri men to, en tão, a to dos. Pre ten do apro fun-
dar o meu co nhe ci men to em cima des se pro je to. La -
men to que o Se na dor Ro ber to Re quião não es te ja
aqui – acho que pe que nas di ver gên ci as bu ro crá ti cas
não de ve ri am im pe dir o de ba te e o diá lo go do as sun-
to, mas acho que va mos re cu pe rar isso. A Casa pre ci-
sa – e cha mo aten ção nes se sen ti do – apro fun dar o
co nhe ci men to e o de ba te so bre um as sun to de tão
gran de im por tân cia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço à
no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Re gis tro, para es cla re ci men to, que o no bre Se -
na dor Ro ber to Re quião teve que sair para um en con-
tro com ve re a do res, com a fi na li da de de pro fe rir uma
pa les tra para ve re a do res de todo o Bra sil e, por esta
ra zão, não pôde se fa zer pre sen te e, se gu ra men te, na 
pró xi ma se ma na, S. Exª es ta rá pre sen te no de ba te.

Fa cul to a pa la vra, ain da, a al gum mem bro ou al -
gum ex po si tor que que i ra, de modo ob je ti vo, emi tir
uma opi nião so bre o que foi tra ta do pe los Srs. Se na-
do res.
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A SRA. GLACI THEREZINHA ZANCAN – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Com a pa la-
vra a Drª Gla ci.

A SRA. GLACI THEREZINHA ZANCAN – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria de es cla re cer que quan do fa -
la mos da Co nep es ta mos fa lan do de to dos os pro ce-
di men tos clí ni cos, in clu si ve a pes qui sa clí ni ca, a con -
ven ci o nal, mas só que, aqui, por que es tá va mos tra-
tan do de re pro du ção, nos re fe ri mos a ela. Na re a li da-
de, há uma dis cus são. E, na pró xi ma, re a li za re mos
uma dis cus são, na SBPC, com a so ci e da de ci en tí fi ca,
so bre onde se co lo car uma co mis são de éti ca em
pes qui sas em se res hu ma nos, por que, na Co nep,
atu al men te, ela é mu i to res tri ta à área mé di ca. Como
há todo um pro ble ma an tro po ló gi co e so ci o ló gi co,
acha mos que ele tem de es tar num ní vel um pou co
dis tin to. Então, esse as sun to está re al men te em dis -
cus são den tro da co mu ni da de ci en tí fi ca.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Com apa la-
vra, a Drª Eli a ne.

A SRA. ELIANE AZEVEDO – Até mes mo para
ou vir os es pe ci a lis tas que es tão na mesa, gos ta ria de
di zer que am bos os pro je tos tra zem a in for ma ção: “A
uti li za ção de re pro du ção as sis ti da só será per mi ti da
para au xi li ar na re so lu ção dos ca sos de in fer ti li da de”.

Na nos sa vi são, a re pro du ção as sis ti da não re -
sol ve o pro ble ma da in fer ti li da de; é como uma dis si-
mu la ção da pro pos ta. O ca sal que pas sa por um pro -
ces so de re pro du ção as sis ti da con ti nua in fér til, tan to
quan to era an tes. Então, a re pro du ção as sis ti da não é 
um tra ta men to, mas uma for ma al ter na ti va. Ela re sol-
ve uma ques tão de li ca da de se mân ti ca, mas que tem
um efe i to psi co ló gi co pro fun do. A re pro du ção as sis ti-
da re sol ve o pro ble ma do de se jo re pro du ti vo do ca sal,
mas não re sol ve o pro ble ma da in fer ti li da de, por que o
ca sal con ti nua in fér til, tan to quan to an tes.

Então, se ria acon se lhá vel, com o sa ber dos se -
nho res es pe ci a lis tas, que cor ri gis sem essa re da ção,
que sem pre pas sa pela le gis la ção, por que o pú bli co,
de modo ge ral, sem pre pen sa que a re pro du ção é um
tra ta men to e que re sol ve a ques tão da in fer ti li da de.

Era nes se sen ti do que eu gos ta ria de apro ve i tar
o sa ber dos se nho res da área de re pro du ção as sis ti-
da, so bre esta de li ca de za que tem uma im pli ca ção,
sem dú vi da ne nhu ma, de in ter pre ta ção, até mes mo
da ques tão éti ca, de como as pes so as se po si ci o nam
di an te da re pro du ção as sis ti da.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço à
Drª Eli a ne Aze ve do e pas so a pa la vra ao Dr. Jo a quim
Ro ber to.

O SR. JOAQUIM ROBERTO COSTA LOPES –
A pro fes so ra Eli a ne foi de uma ex tre ma fe li ci da de
quan do abor dou esse ân gu lo do pro ble ma da in fer ti li-
da de e de a re pro du ção as sis ti da não ter esse po der,
di ga mos as sim.

A re pro du ção as sis ti da nas ceu de po is de uma
sé rie de ten ta ti vas, em di ver sas si tu a ções, na Ingla-
ter ra, pe las mãos de dois pes qui sa do res que con se-
gui ram pro por ci o nar a gra vi dez exa ta men te para a si -
tu a ção de uma mu lher que ti nha uma in fer ti li da de de -
fi ni ti va. Ela teve gra vi dez em uma trom pa, uma vez, e
per deu essa trom pa. E teve uma gra vi dez na ou tra
trom pa, e per deu essa trom pa. Des se modo, isso se
en qua dra ria den tro des sa si tu a ção de in fer ti li da de ir -
re ver sí vel. Nós não te ría mos, den tro dos re cur sos
con ven ci o na is, cura para a in fer ti li da de dela, por que
não te ría mos mais como pro por ci o nar um pal co de
en con tro en tre o es per ma to zói de e o óvu lo. E é exa ta-
men te aí que sur ge a re pro du ção as sis ti da.

A fer ti li za ção in vi tro é, nada mais nada me nos,
do que uma gran de trom pa.

Ela pro por ci o na um ou tro am bi en te para o en -
con tro dos ga me tas, es per ma to zói de e óvu lo. Nes sa
con di ção, como não exis tia mais trom pa, foi ne ces sá-
rio bus car um ou tro am bi en te, o am bi en te de uma in -
cu ba do ra, para que hou ves se a in te ra ção en tre o es -
per ma to zói de e o óvu lo.

Eu con cor do com a se nho ra, Drª Eli a ne. A re pro-
du ção as sis ti da não visa, es sen ci al men te, a cu rar a
in fer ti li da de; ela visa a de vol ver a esse ca sal um so -
nho que é, mu i tas ve zes, im por tan tís si mo na sua es -
ca la de va lo res, que é es ta be le cer uma pro le, o so nho
de ter um fi lho.

A Se na do ra Emi lia Fer nan des abor dou um as -
pec to que me pa re ce im por tan tís si mo, Se na dor, e
que eu não gos ta ria que pas sas se sem uma abor da-
gem. Qu an do se co lo ca o pro ble ma de pro i bi ção de
con ge la men to, nós que tra ba lha mos na rede pú bli ca
– e não só nós que te mos um ser vi ço den tro da rede
pú bli ca, mas a re a li da de bra si le i ra, que pre ci sa oti mi-
zar re sul ta dos sa tis fa tó ri os para um ca sal, com ba i xo
cus to – abo lir mos as téc ni cas de con ge la men to, em
que mu i tas ve zes so bram al guns em briões pre ser va-
dos e que vão pro por ci o nar, se essa mu lher en gra vi-
dou, a pos si bi li da de de ter um se gun do fi lho sem pas -
sar pelo cus to des sa téc ni ca, sem pas sar pelo in con-
ve ni en te de co le tas e uso de me di ca ções. Então, nós,
na re a li da de, quan do es ta mos re ti ran do o con ge la-
men to, pri me i ro es ta mos na con tra mão da ciên cia,
por que não exis te ne nhum país do mun do que pra ti-
que a re pro du ção as sis ti da que não pro mo va o con -
ge la men to, quer seja dos seus em briões, em qual-
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quer fase do seu de sen vol vi men to, quer seja dos oó -
ci tos fer ti li za dos.

Então, es ta ría mos numa con di ção em que não
en con tra ría mos si mi lar em toda a exis tên cia da re pro-
du ção as sis ti da. Por ou tro lado, nós que tra ba lha mos
na rede pú bli ca e que te mos um sem-nú me ro de be -
bês nas ci dos e que te mos que oti mi zar os re cur sos,
prin ci pal men te para aten der o ma i or nú me ro de pa ci-
en tes ca ren tes que não po dem apor tar a rede pri va-
da, as sim nos va le mos do con ge la men to de em briões
para con ce der uma nova opor tu ni da de para esse ca -
sal que não lo grou su ces so na pri me i ra ten ta ti va.

Essas são as co lo ca ções ini ci a is. Enten do, mi li-
tan do na rede pú bli ca, como con ge la men to de em-
briões uma das al ter na ti vas de vi a bi li zar esse pro gra-
ma com ba i xo cus to.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao Dr. Jo a quim Ro ber to Cos ta.

Con ce do a pa la vra para o úl ti mo co men tá rio da
no i te ao Dr. Edson de Oli ve i ra Andra de, Pre si den te do 
Con se lho Fe de ral de Me di ci na.

O SR. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE – Qu e-
ro re a fir mar a mi nha sa tis fa ção des te en con tro e o re -
co nhe ci men to da ne ces si da de des te mo men to. Um
mo men to que não se en cer ra aqui e que, sen do um
pro ces so, tem que ser apri mo ra do. Se em 1992 de-
mos um pas so, cre io que hoje de mos um pas so de
qua li da de do mes mo ta ma nho, na bus ca de se en ten-
der como é a vida, como deve o ho mem se re la ci o nar
con si go mes mo, com os seus se me lhan tes e com o
seu fu tu ro.

Pen so que o gran de de sa fio des ta nova le gis la-
ção, caro Se na dor Tião Vi a na, não é re gu la men tar o
que está es cri to ou o que está sen do fe i to, mas é a
nos sa ca pa ci da de de pre ver o que po de re mos fa zer
no fu tu ro de bom e de ruim. Com essa vi são de fu tu ro,
pro cu rar dar um di re ci o na men to para a nos sa so ci e-
da de. Não é uma ta re fa fá cil. É mu i to fá cil re gu la men-
tar mos o que está er ra do na qui lo que está sen do exe -
cu ta do. Ago ra vis lum brar, ter a ca pa ci da de de dis cer-
ni men to e de en ten der o fu tu ro numa si tu a ção que
tem o fu tu ro como sua ca rac te rís ti ca prin ci pal, esse é
um de sa fio imen so. Con fio que o se nhor, jun to com to -
dos aque les que com põem esta Casa do Povo, se rão
ca pa zes de en ten der esse gran de de sa fio e ca pa zes
de su pe rá-lo.

Qu e ro que en ten dam que o Con se lho Fe de ral
de Me di ci na, eu di ria com toda a se gu ran ça, to dos os
mé di cos bra si le i ros es tão in te res sa dos no tra ba lho de 
V. Exªs, e es tão dis po ní ve is, atra vés das suas múl ti-
plas or ga ni za ções, to dos aber tos a con tri bu ir, sem

ne nhum pre con ce i to, sem ne nhum par ti pris, sem
ne nhu ma in ten ção que não seja a de dar um avan ço
nes sa área do co nhe ci men to hu ma no para que te-
nha mos uma le gis la ção que seja con di zen te com os
an se i os que fo ram de ma ne i ra bri lhan te e com ple ta
exem pli fi ca da pela Se na do ra Ma ri na Sil va da res pon-
sa bi li da de que te mos cada um de nós, não co nos co
mes mo, mas com o fu tu ro que eu sem pre en ten do
que é um fu tu ro de pro gres so, um fu tu ro de avan ço e
da bus ca da fe li ci da de.

Pen so que es ta mos nes te ca mi nho e faço vo tos
a to dos que se ja mos fe li zes nes se nos so de si de ra to.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao Dr. Edson e en cer ro esta au diên cia pú bli ca, agra -
de cen do a pre sen ça dos Srs. Se na do res, dos ex po si-
to res, lem bran do ape nas, como ma ni fes ta ção fi nal,
aqui lo que a Drª Eli a ne Aze ve do diz em seu li vro, que
“o li mi te mo ral da ciên cia e a dig ni da de hu ma na”. Pen -
so que isso deve ser o nor te de to das as ações des ta
au diên cia pú bli ca e dos pen sa do res que aqui se co lo-
cam.

Agra de ço, de modo es pe ci al, ao 1º Se cre tá rio,
Dr. José Antô nio, pela con tri bu i ção que trou xe de su -
por te téc ni co ao de ba te, nos ex pon do como jus ti fi ca ti-
va do pro je to apre sen ta do o art. 58 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, e o art. 90 e 91 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do a to dos.

(Le van ta-se a re u nião às 19h52min.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a re u nião da Co -
mis são de Assun tos So ci a is da Ter ce i ra Ses são Le -
gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra.

Antes de ini ci ar os nos sos tra ba lhos, pro po nho
a dis pen sa da le i tu ra e a apro va ção da Ata da re u nião
an te ri or.

Os Se na do res que a apro vam que i ram per ma-
ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)

Apro va da.
A pre sen te re u nião des ti na-se à au diên cia pú bli-

ca com a fi na li da de de ins tru ção do Pro je to de Lei do
Se na do Fe de ral nº 90, de 1999, que dis põe so bre a
re pro du ção as sis ti da, com a pre sen ça dos se guin tes
con vi da dos: Dr. Gon ça lo Ve ci na Neto, Pre si den te da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, que jus ti fi-
cou sua au sên cia, e nós de ve re mos con vi dá-lo para
vol tar em uma ou tra data, opor tu na men te; Drª Sil ma-
ra Juny de Abreu Chi ne la to e Alme i da, Pro fes so ra do
De par ta men to de Di re i to Ci vil da Uni ver si da de de
São Pa u lo e mem bro da Co mis são Bi oé ti ca, Bi o di re i-
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to da OAB – São Pa u lo. Peço que, por fa vor, a se nho ra
ocu pe a mesa no lo cal de sig na do. Mu i to obri ga do por
ter vin do. Drª Jus sa ra Ma ria Leal de Me i re les, Pro fes-
so ra de Di re i to Ci vil da PUC – Pa ra ná; Dr. Ho rá cio
Scbnyder, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Ge -
né ti ca. Ele ain da não che gou, mas se che gar, terá o
seu lu gar à mesa. Drª Dé bo ra Di niz, Di re to ra Exe cu ti-
va do Insti tu to de Bi oé ti ca, Di re i tos Hu ma nos e Gê ne-
ro de uma ONG aqui de Bra sí lia. Mu i to obri ga do por
ter vin do. Dr. Rui Alber to Fer ri a ni, Pre si den te da Co -
mis são Na ci o nal Espe ci a li za da de Fer ti li za ção Assis -
ti da. Ele en vi ou um ofí cio, as si na do pelo Dr. Edmun do
Sha da Ba ra cat, da Fe de ra ção Bra si le i ra das So ci e da-
des de Gi ne co lo gia e Obste trí cia, in for man do que não 
po de rá par ti ci par da Au diên cia Pú bli ca por mo ti vos de 
sa ú de. Agra de ce mos o ofí cio e la men ta mos a au sên-
cia. Espe ra mos que ele me lho re em bre ve para po der,
no va men te, ser con vi da do por esta Co mis são. De pu-
ta do Fe de ral De Ve las co, re pre sen tan do a Igre ja
Evan gé li ca; tam bém está au sen te. Dr. Nel son Car do-
so de Alme i da, Co or de na dor Adjun to da Área de Sa ú-
de da Mu lher do Mi nis té rio da Sa ú de.

Agra de ço a pre sen ça dos con vi da dos e so li ci to
ao Se na dor Tião Vi a na que pre si da a re u nião, em ra -
zão de ser es pe ci a li za do em sa ú de, por ser mé di co.
Ele será o nos so gran de in cen ti va dor, a fim de que o
Se na do pos sa re al men te re gu la men tar essa fase da
ciên cia que tan ta pre o cu pa ção traz à so ci e da de, à
igre ja, à po pu la ção em ge ral e prin ci pal men te às mu -
lhe res.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao Pre si den te da Co mis são, Se na dor Ro meu Tuma,
pela opor tu ni da de de mais uma vez pre si dir o tra ba-
lho da au diên cia pú bli ca so bre esse tema tão de li ca-
do. Con fes so que, por se tra tar de um tema que en -
con tra co mum aces so na de ci são ter mi na ti va da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, jul go que te rei pela fren -
te uma res pon sa bi li da de ex tra or di ná ria de ela bo rar
um re la tó rio ba se a do em um tra ba lho exa us ti vo e pro -
fun do re a li za do pelo Se na dor Ro ber to Re quião, di an-
te da ma té ria, bem como pelo Se na dor Lú cio Alcân ta-
ra, au tor do pro je to ori gi nal.

Espe ro, sin ce ra men te, que pos sa mos nos uti li-
zar do re cur so de le var essa ma té ria para o Ple ná rio
do Se na do, de vi do à gran de res pon sa bi li da de por ela
exi gi da no de cor rer das de ci sões a se rem to ma das
por nós.

É enor me a sa tis fa ção com a pre sen ça dos de -
ba te do res e ex po si to res nes ta Au diên cia Pú bli ca. La -
men to que al guns não te nham jus ti fi ca do a sua au-
sên cia, mas pos te ri or men te ha ve rá um jul ga men to
com re la ção a tal ati tu de. Sem dú vi da ne nhu ma, o

pon to de vis ta dos au sen tes fará mu i ta fal ta para se
ob ter uma con clu são mais am pla pos sí vel a res pe i to
do tema.

Ini ci a mos o tra ba lho de co mis são, dis po si ção e
de ba te in for man do aos con vi da dos que o tem po pre -
vis to é de 15 mi nu tos para cada um, com uma to le rân-
cia de 5 mi nu tos em fun ção da de sis tên cia de al guns
no mes para par ti ci par des sa au diên cia. De cor ri dos
15 mi nu tos, a Mesa in for ma rá que o tem po está es go-
ta do e dará a to le rân cia de 5 mi nu tos para a con clu-
são.

A Drª Jus sa ra Ma ria Leal de Me i re les, Pro fes so-
ra de Di re i to Ci vil da PUC do Pa ra ná, tem uma his tó ria
tra ça da de con tri bu i ção à le gis la ção que está sen do
edi fi ca da no Se na do Fe de ral a res pe i to da ma té ria.
Ela dará ini cio à ex po si ção. Pos te ri or men te, a pa la vra
será dada à Drª Sil ma ra Juny de Abreu Chi ne la to e
Alme i da.

Com a pa la vra, a Drª Jus sa ra.
A SRA. JUSSARA MARIA LEAL DE

MEIRELES – Boa-tar de. Ini ci al men te, que ro agra de-
cer o con vi te, mais uma vez, para par ti ci par de uma
Co mis são, aqui no Se na do Fe de ral, que tra ta do
tema: Pro cri a ção Me di ca men te Assis ti da. Esse tema
me é pro fun da men te caro sob o pon to de vis ta pes so-
al e tam bém pro fis si o nal.

Faço as mi nhas con si de ra ções ba se an do-me
no pro je to ori gi nal e fa zen do men ção, tam bém, ao
subs ti tu ti vo apre sen ta do pela Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pelo seu Re la tor, Se na dor
Ro ber to Re quião.

O Pro je to de Lei nº 90 de 1999, no seu art. 1º,
faz re fe rên cia à re pro du ção hu ma na as sis ti da, ten-
den do a de fi nir a re pro du ção hu ma na as sis ti da com
re la ção às téc ni cas que im por tam na im plan ta ção ar-
ti fi ci al de ga me tas ou em briões hu ma nos no apa re lho
re pro du tor de mu lhe res re cep to ras, com a fi na li da de
de fa ci li tar a pro cri a ção.

É sa bi do que a re pro du ção hu ma na as sis ti da é
mu i to mais do que isso, com pre en de todo e qual quer
au xí lio mé di co para a ob ten ção de ge ra ção de uma
cri an ça. Essa de fi ni ção, já no art. 1º, foi cri ti ca da ini ci-
al men te na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia; por tan to, no Subs ti tu ti vo, o art. 1º tra duz me-
lhor a ques tão, ou seja, ele diz que esta lei dis ci pli na o 
uso das téc ni cas de pro cri a ção me di ca men te as sis ti-
da que im por tam na im plan ta ção ar ti fi ci al de ga me tas
ou em briões hu ma nos etc., de i xan do cla ro, en tão,
que dis põe a lei so bre al gu mas téc ni cas de pro cri a-
ção me di ca men te as sis ti da e não so bre to das elas.
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A res pe i to das de fi ni ções so bre cri an ça e em -
briões hu ma nos, tam bém foi fe i ta uma crí ti ca que eu
man te nho, por que o ter mo cri an ça é de fi ni do le gis la ti-
va men te no Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te e
os em briões já tem uma de fi ni ção pró pria sob o pon to
de vis ta mé di co. Por tan to, não há ne ces si da de de que 
a lei de fi na o que se jam em briões hu ma nos. Isso foi
ob ser va do no Subs ti tu ti vo.

Tam bém há a ques tão de se de fi nir como usuá -
ri os mu lhe res e ca sa is que te nham so li ci ta do o em-
pre go da re pro du ção as sis ti da. Essa ex pres são usuá -
ri os me pa re ce enal te cer um ca rá ter uti li tá rio da lei.
Por tan to, se ria me lhor a ex pres são be ne fi ciá ri os, uti li-
za da no Subs ti tu ti vo. Então, be ne fi ciá ri os se ri am os
côn ju ges ou o ho mem e a mu lher em união es tá vel.

A ques tão da fi na li da de te ra pêu ti ca deve ser
man ti da, uma vez que es sas téc ni cas de re pro du ção
hu ma na as sis ti da, se gun do a Re so lu ção nº 1.358,
de 1992, do Con se lho Fe de ral de Me di ci na, de vem
ser apli ca das ape nas com a fi na li da de de tra ta men-
to. Por tan to, a fi na li da de te ra pêu ti ca deve ser man ti-
da. O art. 2º diz que a uti li za ção da re pro du ção as sis-
ti da só será per mi ti da na for ma au to ri za da pelo Po -
der Pú bli co. Essa au to ri za ção fica um pou co dú bia.
Por tan to, a ques tão da fi na li da de te ra pêu ti ca deve
ser as se gu ra da, as sim como pre vê o Subs ti tu ti vo,
tam bém no art. 2º.

Com re la ção ao con sen ti men to in for ma do – e
aqui faço men ção ra pi da men te a al gu mas pas sa gens
que me pa re cem mais im por tan tes, até por que o tem -
po é bas tan te cur to – pre vis to a par tir da ses são II do
art. 3º, me lhor é a ex pres são con sen ti men to li vre e
es cla re ci do, já de co nhe ci men to bi oé ti co, que foi uti li-
za da no Subs ti tu ti vo.

Qu e ro fa zer uma pon de ra ção a res pe i to da ne -
ces si da de de ha ver uma pre vi são ex pres sa de uma
equi pe mul ti dis ci pli nar de apo io no to can te a to das as
ques tões que se vin cu lam à re pro du ção hu ma na as -
sis ti da, ou seja, a clí ni ca ou o mé di co que re a li za as
téc ni cas de re pro du ção as sis ti da de vem ter como as -
ses so res uma equi pe mul ti dis ci pli nar no to can te não
só às ques tões ju rí di cas, mas tam bém às mo ra is, éti-
cas, fi nan ce i ras, psi co ló gi cas etc., as sim como se faz
na Fran ça e como é pre vis to na le gis la ção fran ce sa.
Essa equi pe mul ti dis ci pli nar não está pre vis ta nem no 
pro je to ori gi nal e nem no Subs ti tu ti vo. Por tan to, faço
men ção à ne ces si da de des sa pre vi são ser ex pres sa,
até por que o con sen ti men to li vre e es cla re ci do dos
be ne fi ciá ri os, das pes so as en vol vi das na re pro du ção
as sis ti da, será ou po de rá ser o cri té rio de de ter mi na-
ção do vín cu lo pa ren tal, uma vez que o vín cu lo de pa -
ren tes co, a par tir da re pro du ção as sis ti da, des vin cu-

la-se dos cri té ri os bi o ló gi cos, até por que o cri té rio bi o-
ló gi co não é mais pos sí vel, ou se mul ti pli ca em uma
ques tão como essa.

Por tan to, é pre ci so que se des lo que o cri té rio de 
de ter mi na ção do pa ren tes co ju rí di co para um ou tro
cri té rio, e esse cri té rio me pa re ce ser o con sen ti men-
to li vre e es cla re ci do das pes so as que pro cu ram ter fi -
lhos por meio da re pro du ção hu ma na me di ca men te
as sis ti da. Tal é a ra zão da pre o cu pa ção ma i or com o
con sen ti men to li vre e es cla re ci do.

Com re la ção à cha ma da ges ta ção de subs ti tu i-
ção, vem o pro je to dis to tra tar no seu art. 1º, in ci so IV,
de fi nin do ges ta ção ou ma ter ni da de de subs ti tu i ção
para o caso em que uma do a do ra tem po rá ria de úte ro
te nha au to ri za do sua in se mi na ção ar ti fi ci al ou a in tro-
du ção, em seu apa re lho re pro du tor, de em briões fer ti-
li za dos in vi tro, com o ob je ti vo de ge rar uma cri an ça
para os usuá ri os.

Ini ci al men te que ro res sal tar que a ex pres são
como si nô ni ma, ges ta ção ou ma ter ni da de de subs ti-
tu i ção, gera um pro ble ma sob o pon to de vis ta ju rí di-
co, uma vez que a téc ni ca mé di ca é cha ma da ges ta-
ção de subs ti tu i ção, mas, ao cha má-la ma ter ni da de
de subs ti tu i ção, sig ni fi ca já es tar mos, de an te mão,
de ter mi nan do quem é a mãe ju rí di ca. Então, usar
como si nô ni mos ges ta ção ou ma ter ni da de não é de
boa téc ni ca le gis la ti va. Por tan to, a ex pres são ges ta-
ção de subs ti tu i ção, uti li za da no Subs ti tu ti vo, no art.
1º, pa rá gra fo úni co, in ci so II, é me lhor.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – A se nho ra
fala sob o as pec to ju rí di co?

A SRA. JUSSARA MARIA LEAL DE
MEIRELES – Sim. Sob o as pec to ju rí di co. Qu an to ao
as pec to téc ni co, a téc ni ca é ges ta ção de subs ti tu i ção.
É cha ma da as sim. De no ta, en tão, que a ges ta ção
será por meio de subs ti tu i ção en tre mu lhe res. Essa é
a ques tão da téc ni ca mé di ca. Do pon to de vis ta ju rí di-
co, fa lar em ges ta ção ou ma ter ni da de uti li zan do si no-
ní mia pa re ce uma ques tão que vai in vo car al gu ma
am bi güi da de ter mi no ló gi ca.

Ago ra, vol tan do à ques tão da ges ta ção de subs -
ti tu i ção, mu i to em bo ra te nha sido per mi ti da não só no
pro je to ori gi nal, como tam bém man ti da no Subs ti tu ti-
vo, com per mis são, devo res sal tar o que já fa lei an tes,
na au diên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

Qu an do se tra ta de ges ta ção de subs ti tu i ção,
exis tem, en vol vi das, o que po de mos cha mar de três
ca te go ri as de mães: a mãe so ci al, a que pre ten de a
cri an ça; a mãe por ta do ra, a que vai man ter a ges ta-
ção, e a mãe ge né ti ca, que se ria a do a do ra do óvu lo.
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Evi den te men te. mu i tas ve zes es sas fi gu ras, es sas
ca te go ri as se fun dem em ape nas duas pes so as, que
se nam: a mãe por ta do ra e a mãe so ci al, que em ge ral
é a mãe ge né ti ca; em ge ral, não sem pre.

Mu i to bem, e ao fi nal da ges ta ção, a mãe por ta-
do ra de ve rá, en tão, re nun ci ar à ma ter ni da de ju rí di ca,
en tre gan do a cri an ça à mãe so ci al, à mãe que pre ten-
de o fi lho. Então, para a de ter mi na ção da ma ter ni da-
de ju rí di ca, é pre ci so essa re nún cia e essa en tre ga.

Se nós es ta mos tra tan do de com por ta men to de
pes so as, se es ta mos tra tan do de au to de ter mi na ção,
de in te res ses pes so a is, evi den te men te po de mos apli -
car à ges ta ção de subs ti tu i ção, com as res sal vas, a
te o ria dos ne gó ci os ju rí di cos. Se apli ca mos tal te o ria,
po de mos apli car o art. 82 do Có di go Ci vil, que re quer,
para um ne gó cio ju rí di co, ob je to lí ci to.

O SR. ROMEU TUMA – O Pas tor De Ve las co,
De pu ta do De Ve las co, vai à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao Se na dor Ro meu Tuma e cha mo ime di a ta men te o
De pu ta do De Ve las co para com por a Mesa.

O SR. ROMEU TUMA – Des cul pe-me, Dou tor.
O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Obri ga do,

Pre si den te Ro meu Tuma.
A SRA. JUSSARA MARIA LEAL DE

MEIRELES – Mu i to bem, como eu es ta va fa lan do, é
pos sí vel apli car à ges ta ção de subs ti tu i ção o art. 82
do Có di go Ci vil, que re quer, den tre ou tros re qui si tos,
que o ob je to da ne go ci a ção seja lí ci to. O ob je to ime di-
a to de uma ges ta ção de subs ti tu i ção é a vi a bi li za ção
da vida hu ma na. O ob je to me di a to sub ja cen te a essa
ne go ci a ção é a cri an ça que está por nas cer ou mes -
mo a pró pria ges tan te que tem to das as li mi ta ções à
sua li ber da de vin cu la das a essa ques tão da ges ta ção
e que, após o par to, de ve rá re nun ci ar à ma ter ni da de
ju rí di ca, en tre gan do a cri an ça à mãe so ci al.

Ve mos, en tão, que tan to o ob je to ime di a to de
uma ges ta ção de subs ti tu i ção como o ob je to me di a to
são ob je tos ilí ci tos, por tan to, essa téc ni ca, sob o pon -
to de vis ta ju rí di co, não deve ser per mi ti da, até por que
a Cons ti tu i ção Fe de ral, no seu art. 5º, man tém e as se-
gu ra o di re i to à vida, o di re i to à li ber da de, e es ses di -
re i tos es tão res trin gi dos a par tir des sa téc ni ca. Tam-
bém o Có di go Pe nal, no art. 242, pune como cri me
dar par to alhe io como pró prio e re gis trar fi lho de ou -
trem. Então já te mos essa pro i bi ção le gal.

Só para a ins tru ção, exis te le gis la ção es tran ge i-
ra pro i bin do ges ta ção de subs ti tu i ção. Aliás, é bom
que se fri se que nes sa téc ni ca, so men te nos Esta dos
Uni dos, em dois Esta dos: Arkan sas e Ne va da, é que
se tem a per mis são. A le gis la ção es tran ge i ra que pro -

í be: Ale ma nha, Espa nha, Fran ça, Ingla ter ra, No ru e-
ga, Su é cia e Su í ça. Esses pa í ses pro í bem ex pres sa-
men te a ges ta ção de subs ti tu i ção.

Mu i to em bo ra te nham sido fe i tas es sas con si de-
ra ções a res pe i to da ili ci tu de, o Pro je to vem per mi tin-
do a ges ta ção de subs ti tu i ção, as sim como o seu
Subs ti tu ti vo. Ou tros pro ble mas são de cor ren tes daí
não só da per mis são, mas por que no pro je to ori gi nal
a ques tão do vín cu lo pa ren tal é múl ti pla, ou seja, exis -
tem múl ti plos cri té ri os para se es ta be le cer o vín cu lo
de pa ren tes co não só na ges ta ção de subs ti tu i ção,
como tam bém nas ou tras téc ni cas de re pro du ção as -
sis ti da, tais como a in se mi na ção he te ró lo ga, ou seja,
a in se mi na ção ar ti fi ci al com sê men de do a dor.

Re su mi da men te, a par tir do mo men to em que
se tem in se mi na ção ar ti fi ci al he te ró lo ga ou ges ta ção
de subs ti tu i ção, de acor do com o pro je to ori gi nal, o
do a dor ou a mãe subs ti tu ta pode ob ter o di re i to a ser
o pai ou mãe da cri an ça, no caso de a cri an ça não ter
pai ou mãe de fi ni da em seu re gis tro ci vil. Esse é um
cri té rio.

Tam bém a cri an ça nas ci da a par tir de ga me ta
de in di ví duo fa le ci do não te ria re co nhe ci da a sua fi li a-
ção re la ti va ao fa le ci do; nes se caso se res trin ge um
di re i to da cri an ça.

A ma ter ni da de se ria con ce di da à mãe que deu à
luz a cri an ça, à par tu ri en te, ex ce to se ela ti ves se re -
cor ri do à re pro du ção as sis ti da por ter ul tra pas sa do a
ida de re pro du ti va. Bem, esse cri té rio con tém uma fla -
gran te in cons ti tu ci o na li da de em re la ção às mu lhe res.
Em pri me i ro lu gar, há uma im pos si bi li da de mé di ca de
se de ter mi nar exa ta men te qual é o li mi te de ida de re -
pro du ti va, além dis so, há in cons ti tu ci o na li da de por-
que se uma mu lher tem ul tra pas sa do a ida de re pro-
du ti va, en tão ela não pode ser mãe, não tem di re i to de 
ser mãe, mes mo ten do re cor ri do às téc ni cas de re pro-
du ção as sis ti da.

Então, em re su mo, o tex to ori gi nal gera vá ri os
con fli tos por que es ta be le ce cri té ri os múl ti plos para a
de ter mi na ção de ma ter ni da de e de pa ter ni da de. Por-
tan to, é me lhor o art. 18 do Subs ti tu ti vo, quan do tra ta
da fi li a ção, que dis põe que será atri bu í da aos be ne fi-
ciá ri os a con di ção de pais da cri an ça nas ci da me di an-
te o em pre go das téc ni cas de pro cri a ção me di ca men-
te as sis ti da. Tam bém con ti nua dis pon do, nos ar ti gos
sub se qüen tes, a ir re vo ga bi li da de des sa de ter mi na-
ção.

A res pe i to des sa de ter mi na ção...
O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Qu in ze mi -

nu tos. A se nho ra dis põe de mais cin co.
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A SRA. JUSSARA MARIA LEAL DE
MEIRELES – A res pe i to des sa de ter mi na ção de pa -
ter ni da de ou ma ter ni da de, ain da exis tem al gu mas ou -
tras con si de ra ções que pre fi ro fa zer ao fi nal, se for
pos sí vel; se não, em ou tra opor tu ni da de, por que
devo, en tão, re me ter-me a ou tros as sun tos.

Ou tra ques tão que cha ma a mi nha aten ção são
os em briões man ti dos em la bo ra tó rio. No pro je to ori -
gi nal, exis te a pos si bi li da de de des car te e a pos si bi li-
da de de ma ni pu la ção. O ar ma ze na men to de em-
briões já é pro i bi do pela Lei nº 8.974, de 1995, mu i to
em bo ra essa lei te nha uma des ti na ção es pe cí fi ca,
por que é a cha ma da Lei da Enge nha ria Ge né ti ca.
Então os em briões não po de ri am ser ar ma ze na dos,
se gun do essa lei, como ma te ri al bi o ló gi co dis po ní vel.
De todo modo, o ar ma ze na men to vem já pu ni do por
essa lei es pe cí fi ca.

Mas qual se ria o des ti no des ses em briões man -
ti dos em la bo ra tó rio? Os em briões man ti dos em la bo-
ra tó rio não po dem ser tra ta dos como sê men ou como
óvu los man ti dos em la bo ra tó rio, até por que os em-
briões con têm em si vida hu ma na, têm uma car ga ge -
né ti ca pró pria e po dem re pre sen tar as fu tu ras ge ra-
ções, uma vez que eles po dem vir a ser trans fe ri dos
para o úte ro e tor na rem-se pes so as vi vas.

Por tan to há a ne ces si da de, sim, pri me i ro, de se
es ta be le cer um cri té rio de des ti na ção, e eu já não uso
o ter mo uti li za ção, por que em briões não são co i sas,
em briões são pes so as no iní cio do seu de sen vol vi-
men to. Então há a ne ces si da de de se pre ver a des ti na-
ção dos em briões man ti dos hoje em la bo ra tó rio, e de
hoje para a fren te a lei deve pre ver cri té ri os para que
não exis tam mais em briões man ti dos em la bo ra tó rio.

Qu a is se ri am es ses cri té ri os? A lei ale mã de
1990 pre vê um cri té rio prá ti co e fá cil, que se ria o de
se ob ter ape nas o nú me ro de em briões ne ces sá rio
para a trans fe rên cia, e nes se sen ti do foi en ca mi nha-
do o Subs ti tu ti vo que, no seu art. 14, diz: “Na exe cu-
ção de téc ni ca de pro cri a ção me di ca men te as sis ti da
po de rão ser pro du zi dos e trans fe ri dos até três em-
briões” – res pe i ta da, evi den te men te, a von ta de da
mu lher re cep to ra, que pode não que rer três em briões
em seu ven tre – “a cada ci clo re pro du ti vo”. No § 1º diz: 
“Se rão obri ga to ri a men te trans fe ri dos a fres co to dos
os em briões ob ti dos, obe de ci do o cri té rio de fi ni do no
ca put des te ar ti go”, o que sig ni fi ca que, se guin do o
mes mo cri té rio da le gis la ção ale mã, há pos si bi li da de
de pro du ção de até três em briões se es ses três em -
briões pu de rem ser trans fe ri dos; se não, pro du-
zem-se dois em briões ou ape nas um, des de que to -
dos os ob ti dos se jam trans fe ri dos a fres co, sem a ma -
nu ten ção– em la bo ra tó rio.

Por úl ti mo, até por uma ques tão de tem po, com
re la ção à fis ca li za ção pelo Mi nis té rio Pú bli co, que tam -
bém foi uma ques tão le van ta da por mim na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, o art. 22 do Subs ti tu ti vo con -
tém a pre vi são de que o Mi nis té rio Pú bli co fis ca li za rá a
atu a ção dos es ta be le ci men tos que em pre gam téc ni-
cas de pro cri a ção me di ca men te as sis ti da.

Com o ob je ti vo de res guar dar os di re i tos do nas -
ci tu ro, eu gos ta ria de fa zer men ção tam bém aos em -
briões in vi tro, uma vez que es tes ain da não são nas -
ci tu ros. Por tan to a mi nha su ges tão tem o ob je ti vo de
res guar dar os di re i tos dos em briões in vi tro, do nas ci-
tu ro, bem como a sa ú de e in te gri da de fí si ca das pes -
so as nas ci das, man ti das as ca te go ri as hoje exis ten-
tes no Có di go Ci vil.

Com re la ção aos cri mes, que não é exa ta men te
a mi nha área, a crí ti ca que se faz é a de que no pro je to
ori gi nal exis tem vá ri as ati vi da des pre vis tas como de li-
to, ati vi da des di ver sas com pe nas igua is, além do que 
há pe nas le ves para to das as con du tas, ou seja, pe -
nas le ves e exa ta men te igua is para to das as con du tas
de li tu o sas.No Subs ti tu ti vo, já exis te uma gra da ção da 
pena, a par tir do art. 23, con for me as ati vi da des, tam -
bém in clu in do al gu mas prá ti cas como cri mes, tais
como a prá ti ca de re du ção em bri o ná ria, o des car te
de em briões, o ar ma ze na men to e as sim por di an te.

Agra de ço ao Se na dor a opor tu ni da de.
O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ce-

mos à Drª Jus sa ra Ma ria Leal Me i re les, Pro fes so ra de 
Di re i to Ci vil da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Pa -
ra ná.

Ago ra, pas sa mos a pa la vra à Drª Sil ma ra Juny
de Abreu Chi ne la to e Alme i da, Pro fes so ra do De par-
ta men to de Di re i to Ci vil da Uni ver si da de de São Pa u lo
e mem bro da Co mis são de Bi oé ti ca e Bi o di re i to da
OAB – São Pa u lo, com quin ze mi nu tos de ex pla na-
ção, e o avi so de mais cin co mi nu tos de to le rân cia,
Dou to ra.

A SRA. SILMARA JUNY DE ABREU
CHINELATO E ALMEIDA  – Bem, pri me i ra men te eu
gos ta ria de agra de cer este hon ro so con vi te que me
foi for mu la do pelo Se na do Fe de ral, na pes soa do Se -
na dor Tião Vi a na. Cum pri men to os Se na do res pre-
sen tes, meus co le gas de Mesa, se nho res e se nho ras,
e que ro pa ra be ni zar tan to o Se na dor Lú cio Alcân ta ra
pela ini ci a ti va lou vá vel des te Pro je to de Lei que já se
faz tar de – por que es ta mos há mu i to tem po na era da
bi o tec no lo gia e da bi o ge né ti ca – como cum pri men tar
a ini ci a ti va do Se na dor Tião Vi a na de pro mo ver este
de ba te in ter dis ci pli nar. Cum pri men to tam bém, es pe-
ci al men te, o ilus tre Se na dor Ro ber to Re quião pela
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sua de di ca ção e pelo seu in te res se por este as sun to
tão im por tan te.

Eu te nho me de di ca do a este tema há mu i to
tem po nas mi nhas te ses aca dê mi cas de sen vol vi das
jun to à Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de São
Pa u lo, pri me i ro re la ti va men te aos di re i tos do nas ci tu-
ro e mais re cen te men te aos as pec tos da re pro du ção
hu ma na as sis ti da.

Ana li sei este Pro je to de Lei em um se mi ná rio
que pro mo ve mos na OAB, São Pa u lo, em agos to do
ano pas sa do, e pro cu ra rei re pro du zir aqui o que de -
ba ti na que la opor tu ni da de, ana li san do res pe i to sa-
men te, do pon to de vis ta crí ti co-cons tru ti vo, o Pro je to
de Lei nº 90, de 1999.

Ini ci al men te, te mos de cum pri men tar pela lin-
gua gem ade qua da, em pre gan do-se em brião e não
pré-em brião. Não exis te pré-em brião do pon to de vis -
ta da ge né ti ca; o pré se re fe re ape nas à im plan ta ção e 
não ao em brião. Nes te pon to, en tão, de ve mos lou var
o pro je to de lei, que uti li za ade qua da men te a pa la vra
em brião. A pa la vra pré-em brião não é ino cen te, ela
tem um cu nho uti li ta ris ta mu i to gran de e de mons tra a
in ten ção de se con si de rar o em brião pré-im plan ta tó-
rio como co i sa, como res, a pa la vra la ti na que de fi ne
co i sa na lin gua gem ju rí di ca. No en tan to, cre io que a
lin gua gem po de ria ser aper fe i ço a da e vejo com mu i to
agra do que isto já foi fe i to no Subs ti tu ti vo do Se na dor
Ro ber to Re quião, mas ain da res tam ter mos que apro -
xi mam o em brião pré-im plan ta tó rio de co i sa, como
por exem plo: pro du to da con cep ção, para con ce i tu ar
o nas ci tu ro; ca sal de po si tan te, usuá rio que já foi subs -
ti tu í do por be ne fi ciá rio; ga me tas ou em briões de po si-
ta dos para ar ma ze na men to, cha man do de de po si tan-
te a pes soa de quem pro vém o ga me ta ou em brião;
tam bém a pa la vra des car te, só se des car tam co i sas,
e a ex pres são do a ção de em briões; só se des car tam
co i sas, não se des car tam pes so as.

Tam bém se faz alu são à ida de de em brião. Me -
lhor se ria di zer es tá gio ou es tá dio, e não ida de. A ge -
né ti ca se re fe re aos es tá gi os de de sen vol vi men to do
ser hu ma no des de a fe cun da ção, dis tin guin do zi go to,
mó ru la, blás tu la, em brião e feto.

Qu e ro in vo car aqui a Re co men da ção nº
1.100/89, do Con se lho da Eu ro pa, que, após uma au -
diên cia pú bli ca mu i to am pla, tal como es ta mos fa zen-
do nes ta opor tu ni da de, es ta be le ceu o se guin te – e
devo cum pri men tar mu i to o Se na do Fe de ral por essa
ini ci a ti va de um de ba te in ter dis ci pli nar como o fez a
União Eu ro péia an tes de ela bo rar as suas re co men-
da ções -: “O em brião hu ma no, não obs tan te de sen-
vol va-se em fa ses su ces si vas in di ca das com de fi ni-
ções di fe ren tes, ma ni fes ta, no en tan to, uma di fe ren ci-

a ção pro gres si va de seu or ga nis mo e, to da via, man -
tém con ti nu a men te a pró pria iden ti da de bi o ló gi ca e
ge né ti ca.”

So bre isso já fa lou mu i to bem a nos sa cara co le-
ga, Pro fes so ra Eli a ne Aze ve do, mé di ca ge ne ti cis ta e
Pro fes so ra de bi oé ti ca.

A lin gua gem po de ria ser aper fe i ço a da, e vi que
já o foi no Subs ti tu ti vo do Se na dor Ro ber to Re quião.
Ou nós aper fe i ço a mos a lin gua gem e evi ta mos as de -
fi ni ções, ou en tão, se de fi nir mos, te re mos de to mar
cu i da do com as re dun dân ci as, por que cha mar de cri -
an ça o in di ví duo nas ci do em de cor rên cia do em pre go
da re pro du ção as sis ti da re al men te é ób vio. Mas por
ou tro lado, lem bran do aqui as li ções de um gran de bi -
o e ti cis ta, Elio Sgrec cia, ita li a no, Pro fes sor da Uni ver-
si da de Sa gra do Co ra ção, em Roma, são tão pe ri go-
sos es ses as sun tos bi oé ti cos e tan tas ve zes se em -
pre gam as pa la vras com um cu nho uti li ta ris ta que tal -
vez fos se opor tu no se de fi nir cri an ça como o ser hu -
ma no a ser ge ra do por meio das vá ri as téc ni cas de
re pro du ção hu ma na as sis ti da. E uma in da ga ção que
eu faço.

No Pro je to de Lei nº 90, de 1999, ve ri fi ca mos a
pos si bi li da de de que mu lhe res sol te i ras fa çam uso
das téc ni cas de re pro du ção hu ma na as sis ti da, dan-
do, as sim, ori gem a uma fa mí lia mo no pa ren tal pla ne-
ja da. Te mos mu i tas dú vi das so bre se isso é o ide al
sob o pon to de vis ta da cri an ça que já vai nas cer sem
pai. O pro je to ori gi nal afas ta a fi gu ra do pai que não
me pa re ce pos sa ser afas ta da de um modo tão sim -
ples as sim. Não há aqui ne nhum pre con ce i to com re -
la ção à mu lher sol te i ra; nós es ta mos ape nas pen san-
do na cri an ça. Não va mos tam bém di zer que a Cons ti-
tu i ção Fe de ral pro te ge a fa mí lia mo no pa ren tal, por
isso as mu lhe res sol te i ras po de ri am se so cor rer. Pro -
te ge, sim! Mas a fa mí lia mo no pa ren tal que ocor re de -
po is é um acon te ci men to que so bre vém, não é uma
fa mí lia mo no pa ren tal pla ne ja da, como ocor re com
este Pro je to de Lei.

Ve ri fi co que o Subs ti tu ti vo não ace i ta esta pos si-
bi li da de e que ro ma ni fes tar a mi nha con cor dân cia,
por que me pa re ce que do pon to de vis ta psi co ló gi co e 
ide al, a cri an ça deve ter um pai.

Então não po de mos aqui fa zer uma ana lo gia en -
tre a fa mí lia mo no pa ren tal da Cons ti tu i ção Fe de ral e
esta fa mí lia mo no pa ren tal que já vai ser cri a da para
sê-lo.

Tam bém gos ta ria de fa lar so bre a dis cri mi na ção
de mu lhe res, mas vi, com sa tis fa ção, que este pon to
foi aper fe i ço a do no Subs ti tu ti vo do Se na dor Ro ber to
Re quião por que já ha via apon ta do, des de o nos so
Se mi ná rio da OAB, São Pa u lo, que ha ve ria uma dis -

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09855MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



cri mi na ção con tra mu lhe res que ti ves sem ul tra pas sa-
do a ida de fér til. Tais mu lhe res, as mais ido sas, pa re-
ce-me, po de rão ser tão boas ou me lho res mães do
que as mais jo vens. Por que, en tão, ha ve ria este pre -
con ce i to que, afi nal, tam bém se ria in cons ti tu ci o nal?
Por que fere a iso no mia.

So bre a ma ter ni da de por subs ti tu i ção, o pro je to
re pe te, mais ou me nos, a Re so lu ção do Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na, mas avan ça, re sol ven do o caso de
im pas se, no caso de dis pu ta ju rí di ca en tre a mãe ge -
né ti ca, isto é, aque la que doa o óvu lo, e a mãe  “ges ta-
triz”, isto é, aque la que “ges ta” – dois con ce i tos di fe-
ren tes. Re sol ve a dis pu ta ju rí di ca, atri bu in do a ma ter-
ni da de à mãe que ges ta. Eu cre io que isto está cor re to
em re la ção ao art. 4º do Có di go Ci vil, se gun do o qual
a lei põe a sal vo, des de a con cep ção, os di re i tos e o
sta tus do nas ci tu ro. É a con cep ção que mar ca os di -
re i tos e o sta tus, in clu si ve o de fi lho, do nas ci tu ro.

Te rei imen so pra zer em doar à bi bli o te ca do Se -
na do Fe de ral o meu li vro Tu te la Ci vil do Nas ci tu ro, e
este, des de já, pas so para o nos so caro Se na dor Tião 
Vi a na.

A im po si ção da gra tu i da de aten de ao dis pos to
no art. 199, § 4º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, de modo
que esse as pec to não me re ce ma i o res co men tá ri os.

Ago ra que ro en fa ti zar uma das par tes mais po -
lê mi cas do pro je to de lei. É a par te que me toca mais
sen si vel men te, além do des ti no a dar aos em briões
ex ce den tes: o ano ni ma to dos do a do res de ga me tas.

Como dis cí pu la do Pro fes sor Ru bens Li mões de 
Fran ça, um dos ma i o res ci vi lis tas bra si le i ros e uma
das ma i o res au to ri da des em di re i tos da per so na li da-
de, não po de ria de i xar de men ci o nar esse as pec to
po lê mi co do Pro je to e do Subs ti tu ti vo que tra ta da
que bra do ano ni ma to ou do ano ni ma to puro. O pro je-
to, na sua ver são ori gi nal, tem, como pon to mu i to po -
si ti vo, um pon to alto do Pro je to do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra: a que bra do ano ni ma to, que eu devo lou-
var, e mu i to! O ano ni ma to dos do a do res fere o di re i to
de per so na li da de da cri an ça ge ra da por meio das téc -
ni cas de re pro du ção hu ma na as sis ti da. É o de no mi-
na do di re i to ao co nhe ci men to das ori gens ou di re i to à
iden ti da de ge né ti ca, como pre fe rem al guns.

Há vá ri as le gis la ções que já pre vê em esse di re i-
to ex pres sa men te. A pri me i ra de las foi à le gis la ção da 
Su é cia, de 1984, que pre via a que bra do ano ni ma to
por meio de um sim ples re que ri men to ao Ban co Na ci-
o nal de Re gis tro de Do a do res, após a ma i o ri da de. A
lei su í ça tam bém pre vê e a lei fun da men tal ale mã es -
ta be le ce como di re i to da pes soa o co nhe ci men to das

pró pri as ori gens ou o di re i to à iden ti da de ge né ti ca,
como pre fe rem al guns.

Este é um di re i to novo que vem a nós por in ter-
mé dio do im pac to da bi o tec no lo gia, e é uma ver ten te
do pró prio di re i to à iden ti da de. No pas sa do, ques ti o-
nou-se mu i to e já está re sol vi do que o fi lho ado ti vo
tem di re i to a co nhe cer as suas ori gens. Lem bro aqui a 
obra pri mo ro sa do Pro fes sor Val ter Mo ra es, que foi
Pro fes sor da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de 
São Pa u lo e De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça
de São Pa u lo: o di re i to à ver da de como di re i to de per -
so na li da de.

Há vá ri os au to res bra si le i ros, es tran ge i ros, fran -
ce ses, ita li a nos – Pi e tro Per lin ge re, por exem plo, e vá -
ri os ou tros que de fen dem o di re i to à iden ti da de ge né-
ti ca, ou seja, o di re i to de a pes soa co nhe cer as pró pri-
as ori gens. Nós, que nas ce mos de téc ni cas nor ma is
de fer ti li za ção (fer ti li za ção in vivo), sem pre bus ca-
mos as nos sas ori gens – ori gem ita li a na, por exem-
plo, que é a mi nha, da qual mu i to me or gu lho, pro cu-
ra mos os nos sos an te pas sa dos, os nos sos bi sa vós.
Isso é mu i to im por tan te para a for ma ção da pes soa.

Se gun do es tu dos de psi co lo gia que fiz –não sou 
psi có lo ga, mas fui obri ga da a es tu dar para fun da men-
tar me lhor esse di re i to à iden ti da de ge né ti ca, é mu i to
im por tan te a bus ca das ori gens. Este é um di re i to de
per so na li da de cu jas ca rac te rís ti cas são: ser ina li e ná-
vel, im pres cri tí vel, in ces sí vel. É o di re i to que a pes soa
tem de co nhe cer a sua iden ti da de, que nada tem a ver 
com a cons ti tu i ção da ma ter ni da de ou da pa ter ni da-
de. Va mos di fe ren ci ar mu i to bem. Aqui nós po de mos
fi car num meio ca mi nho, por que, com todo o res pe i to
que os Se na do res me re cem, os nos sos le gis la do res
tão bem in ten ci o na dos e tão de di ca dos, devo di zer
que não é a mes ma co i sa bus car a ori gem e cons ti tu ir
a pa ter ni da de.

O pro je to ori gi nal es ta be le ce que há que bra do
ano ni ma to e há cir cuns tân ci as mu i to mi nu ci o sas que
os se nho res po de rão con sul tar, no tex to, em que ha -
ve rá cons ti tu i ção de pa ter ni da de em re la ção ao do a-
dor de sê men e à do a do ra de óvu lo. Do a dor de sê men
não é pai. Do a do ra de óvu lo não e mãe.

Hoje nós ca mi nha mos para a des bi o lo gi za ção
da pa ter ni da de e não para a bi o lo gi za ção. O mais im -
por tan te é a pa ter ni da de e a ma ter ni da de só cio–afe ti-
va. Por tan to co nhe cer a iden ti da de não sig ni fi ca cons -
ti tu ir a pa ter ni da de. Nes te pon to, tam bém que ro fa zer
o meu elo gio ao Subs ti tu ti vo do Se na dor Ro ber to Re -
quião, que es ta be le ce mu i to bem a di fe ren ça en tre a
pa ter ni da de sim ples men te bi o ló gi ca e a pa ter ni da de
só cio-afe ti va, por que do je i to que está co lo ca do no
pro je to ori gi nal não ha ve rá mais do a ção de sê men
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nem de óvu lo e há essa con fu são com pa ter ni da de bi -
o ló gi ca e pa ter ni da de só cio-afe ti va.

Há um mo men to, no pro je to ori gi nal, em que eu
vejo que o fi lho ge ra do por téc ni cas de re pro du ção
hu ma na as sis ti da vai ter uma dis cri mi na ção po si ti va
em re la ção a nós, que fo mos ge ra dos in vivo, sem re -
cor rer às téc ni cas, por que há uma pre vi são no sen ti-
do de que se o fi lho ge ra do por téc ni ca de re pro du ção
as sis ti da, com so cor ro à do a ção de sê men ou de óvu -
lo, se tor nar ór fão, ele pode de po is aci o nar ju di ci al-
men te o pai ge né ti co – ou o pai bi o ló gi co – para fa zer
a cons ti tu i ção de pa ter ni da de; en tão ele terá uma du -
pla chan ce para não fi car ór fão. Não me pa re ce que
isto seja cons ti tu ci o nal, mas que fere o art. 226, um
dos in ci sos, acre di to que seja o § 6º, do art. 226, que
tra ta da igual da de dos fi lhos.

Então cre io que de ve ría mos aper fe i ço ar o pro je-
to no sen ti do de per mi tir a que bra do ano ni ma to ape -
nas para efe i to de exer cí cio de di re i to de per so na li da-
de, além das ra zões mé di cas e eu gê ni cas, por que
pode ha ver in ces to, pode ha ver ca sa men to en tre ir -
mãos, en tre pai e fi lha. Se o se gre do da do a ção for
ab so lu to, po de re mos es tar di an te de um in ces to.

No meu modo de ver, a mi nha pro pos ta res pe i-
to sa é a de que se per mi ta a que bra do ano ni ma to.
Assim es ta re mos ca mi nhan do em di re ção às le gis la-
ções mo der nas, à dou tri na cada vez ma i or dos di re i-
tos da per so na li da de que hoje es tão na nos sa Cons ti-
tu i ção Fe de ral, no art. 5º, e não es ta re mos es ta be le-
cen do uma pa ter ni da de ou uma ma ter ni da de sim-
ples men te por ca u sa de uma do a ção de sê men ou de
óvu lo.

Cre io que é um pon to mu i to po si ti vo do pro je to
ori gi nal a que bra do ano ni ma to com es sas nu an ces e
que não haja, com a que bra do ano ni ma to, a ca rac te-
ri za ção ou cons ti tu i ção da pa ter ni da de, mas que se
per mi ta, sim, co nhe cer-se a ori gem.

Gos ta ria, tam bém, de en fa ti zar que a ques tão
de não ha ver pre vi são de di re i to al gum para o em-
brião pré-im plan ta tó rio não me pa re ce ser tão sim-
ples. A União Eu ro péia es tu da o tema há mu i to tem po
e pro põe o Esta tu to do Embrião, isto é, do em brião
pré-im plan ta tó rio, que, na ver da de, é um nas ci tu ro
tam bém; a di fe ren ça é que ele não está im plan ta do.

O que quer di zer nas ci tu ro? É a pes soa por nas -
cer, já con ce bi da. Cla ro que em 1916, na épo ca do
Có di go Ci vil, nós não po día mos pre ver que ha ve ria
uma con cep ção que não fos se in vivo, mas in vi tro.
Então o em brião pré-im plan ta tó rio, na ver da de, é um
nas ci tu ro. O que a le gis la ção deve fa zer é di fe ren ci ar,

pos si vel men te, os di re i tos de cada qual. De ve mos
pen sar no Esta tu to do Embrião.

A mi nha pro pos ta é que se faça uma men ção no
sen ti do de que ou tra lei de fi ni rá o Esta tu to do
Embrião. Mas va mos fa zer o en ca mi nha men to des de
já, co lo can do que o em brião pré-im plan ta tó rio não é
res, não é co i sa, é um ser hu ma no com car ga ge né ti-
ca ple na men te di fe ren ci a da e que aguar da sim ples-
men te a im plan ta ção. Se nós ca mi nhar mos para fa lar
sem pre em des car te de co i sas, che ga re mos a con si-
de rar esse em brião pré-im plan ta tó rio como res, qua li-
da de que re al men te ele não tem.

Qu e ro lou var o as pec to do Subs ti tu ti vo do Se na-
dor Ro ber to Re quião que pre vê a pro i bi ção de em-
briões ex ce den tes, por que o pro ble ma cru ci al da re -
pro du ção hu ma na as sis ti da, nas pa la vras do Pro fes-
sor Má rio Emi lio Bi got te Cho rão, Pro fes sor de Di re i to
Ci vil e fi ló so fo da Uni ver si da de Ca tó li ca Por tu gue sa,
é o que fa zer com tais em briões ex ce den tes. Se aca -
so eles exis ti rem, ape sar da pro i bi ção, po de mos pro -
por que se faça como lei es pe ci al do Esta do da Lou si-
a na, que pre vê ex pres sa men te a ado ção de em briões
pré-im plan ta tó ri os, o que é ple na men te com pa tí vel
com o nos so Có di go Ci vil, o qual per mi te, em seu art.
372, a ado ção de nas ci tu ros.

Se nho res, dada a exi güi da de do tem po, en cer ro
a mi nha ex pla na ção, agra de cen do-lhes, mais uma
vez, o con vi te a mim for mu la do. Cum pri men to ain da
os Srs. Se na do res pela ini ci a ti va do pro je to, do subs ti-
tu ti vo e des te de ba te in ter dis ci pli nar.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ce-
mos à Dr.a Sil ma ra Juny de Abreu Chi ne la to e Alme i-
da, Pro fes so ra do De par ta men to de Di re i to Ci vil da
Uni ver si da de de São Pa u lo e mem bro da Co mis são
de Bi oé ti ca e Bi o di re i to da OAB – São Pa u lo, um du -
plo agra de ci men to pela do a ção à Bi bli o te ca do Se na-
do do li vro Tu te la Ci vil do Nas ci tu ro, de sua au to ria.

Pas sa mos ao pró xi mo ex po si tor, a Drª Dé bo ra
Di niz, Di re to ra Exe cu ti va do Insti tu to de Bi oé ti ca, Di -
re i tos Hu ma nos e Gê ne ro, que dis po rá de quin ze mi -
nu tos, com mais cin co de to le rân cia.

A SRA. DÉBORA DINIZ – Usa rei só os quin ze
mi nu tos, Se na dor, pre pa rei-me para isso.

Antes de ini ci ar os nos sos co men tá ri os acer ca
do PL nº 90, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
gos ta ría mos de es cla re cer qual é a atu a ção da Anis,
Insti tu to de Bi oé ti ca, Di re i tos Hu ma nos e Gê ne ro, úni -
ca Orga ni za ção Não-Go ver na men tal bra si le i ra que
atua no cam po das tec no lo gi as re pro du ti vas e é vol ta-
da para a pes qui sa e a in ter ven ção so ci al em bi oé ti ca.
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Na ver da de, sou Antro pó lo ga, pós-dou to ra em
Bi oé ti ca e Tec no lo gi as Re pro du ti vas pela Uni ver si da-
de de Le eds, no Re i no Uni do, mas atuo no ter ce i ro se -
tor e aqui o es tou re pre sen tan do.

O tema tec no lo gi as re pro du ti vas e sua re gu la-
ção no País é um dos nos sos ei xos te má ti cos na Anis, 
sen do os pro je tos de lei em tra mi ta ção no Con gres so
Na ci o nal nos so prin ci pal foco de atu a ção. E é exa ta-
men te em nome des se nos so acom pa nha men to vi gi-
lan te do pro ces so le gis la ti vo na ci o nal e de nos sa ex -
pe riên cia no as sun to tec no lo gi as re pro du ti vas que
gos ta ría mos de agra de cer a opor tu ni da de de es tar
hoje dis cu tin do tão im por tan te tema.

Ten do por re fe rên cia o fato de ser esta uma au -
diên cia pú bli ca pro mo vi da pela Co mis são de Assun -
tos So ci a is, con sul tei o Re gi men to Inter no do Se na do
para ver qual a ca rac te rís ti ca des ta Co mis são. Pude
cons ta tar que uma de suas com pe tên ci as é ava li ar a
pro te ção e a de fe sa da sa ú de –  pa re ce-me ser o Item
II. Então cen tra mos nos sos co men tá ri os em duas
ques tões bá si cas re la ci o na das a esse es pí ri to da Co -
mis são: a se gu ran ça dos ser vi ços ofe re ci dos pela
me di ci na re pro du ti va e o im pac to so bre a sa ú de da
mu lher e das cri an ças ge ra das com o au xí lio de téc ni-
cas re pro du ti vas.

Além des sas duas ques tões-cha ve, há ou tros
co men tá ri os de or dem mais ge ral que se rão bre ve-
men te men ci o na dos. Para isso, fa re mos re fe rên cia
tan to ao pro je to de lei do Se na dor Lú cio Alcân ta ra
quan to ao subs ti tu ti vo do Se na dor Ro ber to Re quião.

Gos ta ria de co me çar pela Se ção II, in ti tu la da Do
Con sen ti men to Infor ma do, em que se de ter mi na
que “para a as si na tu ra do ter mo de con sen ti men to li -
vre e es cla re ci do, cer tos pas sos de vem ser cum pri-
dos” – e aqui eu re pi to o que a D? Jus sa ra já men ci o-
nou, que a ter mi no lo gia ofi ci al do Bra sil, não ape nas
na Re so lu ção nº 96/96, mas tam bém em to dos os do -
cu men tos dos co mi tês de éti ca em pes qui sa, a lin gua-
gem que o Bra sil vem ins ti tu in do con se guiu uma pe -
ne tra ção em vá ri os ór gãos in ter na ci o na is, como o úl -
ti mo do cu men to da Unes co so bre o Esta tu to do
Embrião, di vul ga do há três se ma nas, em que se uti li-
zou o ter mo “con sen ti men to li vre e es cla re ci do” e não
mais “con sen ti men to in for ma do”, que é uma tra du ção
li te ral da lín gua in gle sa. Até mes mo a le gis la ção do
Ca na dá, onde o pro je to de lei so bre tec no lo gi as re-
pro du ti vas foi di vul ga do ago ra, no dia 7 de maio, in-
cor po rou o ter mo “con sen ti men to li vre e es cla re ci do”.

Isso para mu i tos pa re cia um pre ci o sis mo. Nos
pri me i ros con gres sos de Bi oé ti ca, até mes mo no do
Ja pão, de qua tro anos atrás, quan do os bra si le i ros fa -
la vam em con sen ti men to li vre e es cla re ci do, isso so a-

va como uma cer ta re dun dân cia. Con se gui mos ex pli-
car, en tre tan to, que o con sen ti men to ser li vre e, ao
mes mo tem po, in for ma do eram duas dis cus sões se -
pa ra das.

Men ci o na rei dois te mas que se en con tram nes -
sa Se ção e que se rão o cer ne dos nos sos co men tá ri-
os. O § 2º da Se ção II, o qual vou re ler mu i to ra pi da-
men te, men ci o na que “é pre ci so que, no ter mo de
con sen ti men to li vre e es cla re ci do, cons tem da dos es -
ta tís ti cos so bre a efe ti vi da de das téc ni cas de re pro du-
ção as sis ti da nas di fe ren tes si tu a ções, in clu í dos
aque les es pe cí fi cos do es ta be le ci men to e do pro fis si-
o nal en vol vi dos, com pa ra dos com os nú me ros re la ti-
vos aos ca sos em que não se re cor reu à re pro du ção
as sis ti da.” O § 3º con ti nua: “Há pos si bi li da de e há pro -
ba bi li da de de in ci dên cia de aci den tes, da nos ou efe i-
tos in de se ja dos para as mu lhe res e cri an ças” – aqui
eu fe cho as pas.

O fato é que os ín di ces que apon tam para o êxi -
to das téc ni cas re pro du ti vas va ri am enor me men te ao
re dor do mun do, a de pen der dos cri té ri os ado ta dos
para a sua ava li a ção. Afo ra as con di ções clí ni cas par-
ti cu la res de cada usuá rio ou usuá ria, tais como a ida -
de ou a ca u sa da in fer ti li da de, há uma mul ti pli ci da de
de cri té ri os não con sen su a is para o cál cu lo dos ín di-
ces de su ces so das téc ni cas re pro du ti vas. Em pa í ses
como o Bra sil, que ca re cem de da dos ou de re gis tros
na ci o na is so bre a prá ti ca da me di ci na re pro du ti va, os
cri té ri os são mu i tos. Para uns, o ín di ce de efi cá cia
deve ser me di do pela re la ção en tre o nú me ro de nas -
ci men tos e o nú me ro de em briões trans fe ri dos por ci -
clo, ao pas so que, para ou tros, o cál cu lo deve ser fe i to
con si de ran do-se a re la ção en tre o nú me ro de nas ci-
men tos e o nú me ro de em briões im plan ta dos. Ou
seja, de pen den do da fór mu la de cál cu lo, o ín di ce de
efi cá cia pode ser ra di cal men te di fe ren te. Sen do as-
sim, tan to os ín di ces de efi cá cia da téc ni ca nos di zem
pou co acer ca de seu êxi to nos pro ce di men tos, quan -
to os ín di ces ado ta dos por clí ni cas e hos pi ta is di fe ren-
tes nem sem pre po dem ser com pa ra dos. Faz pou co
sen ti do, por tan to, em ba sar o con te ú do do ter mo de
con sen ti men to li vre e es cla re ci do em ín di ces de efi -
cá cia ale ga dos sem an tes se pro por um sis te ma de
men su ra ção na ci o nal.

Entre tan to, esse nos pa re ce ser ape nas um lado 
da ques tão do êxi to da me di ci na re pro du ti va, cu jas li -
mi ta ções, com uma cer ta dose de in te res se e or ga ni-
za ção, po de rão ser con tor na das, es pe ci al men te se
con tar mos com a cri a ção de uma co mis são na ci o nal
de re pro du ção hu ma na as sis ti da nos mol des da que
foi cri a da no Ca na dá re cen te men te, a par tir de um
pro je to de lei, como já dis se, anun ci a do no úl ti mo dia
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7 pelo Mi nis tro da Sa ú de. Essa tam bém foi uma sa í da
co mum em inú me ros pa í ses. Na Ingla ter ra, por exem -
plo, caso que eu mais es tu dei, essa co mis são na ci o-
nal fica a car go de uma en ti da de mé di ca, o que eu
não su ge ri ria, pois essa pro pos ta, se le va da adi an te,
de ve ria ocor rer nos mol des fran ce ses, que pro põem
um co mi tê con sul ti vo com al gu mas ca rac te rís ti cas
de li be ra ti vas, não um ór gão de clas se es pe cí fi ca pro -
fis si o nal.

Mais di fí cil, no en tan to, será in cor po rar o nú me-
ro de em briões trans fe ri dos por ci clo como uma ques -
tão re la ci o na da ao êxi to das téc ni cas re pro du ti vas,
um tema que une o art. 3º, § 3º ao art. 8º, que su ge re o 
li mi te má xi mo de qua tro em briões a se rem trans fe ri-
dos por ci clo re pro du ti vo, nú me ro pru den te men te re -
du zi do para três no Subs ti tu ti vo do Se na dor Ro ber to
Re quião.

Mu i tos pa í ses – este con si de ro ser o pon to cen -
tral dos nos sos co men tá ri os – op ta ram por re gu la-
men tar em lei o nú me ro de em briões a se rem trans fe-
ri dos por ci clo re pro du ti vo para o cor po da mu lher. Há
hoje um cer to con sen so le gis la ti vo de que esse nú-
me ro não deve ul tra pas sar dois ou três em briões por
ci clo, haja vis ta o gra ve ris co que uma gra vi dez mul ti-
ge me lar re pre sen ta para a sa ú de das mu lhe res e das
cri an ças. Pa í ses que pre fe ri ram não es ti pu lar em lei o
li mi te má xi mo de trans fe rên cia por ci clo, como é o
caso dos Esta dos Uni dos – há um do cu men to, Sr. Se -
na dor, que con si de ro fun da men tal, ao qual não vi
qual quer re fe rên cia no Bra sil, da For ça-Ta re fa do
Esta do de Nova Ior que, que faz uma sé rie de ações
so bre te mas re la ci o na dos ao nas ci men to e à mor te,
bem como es tu dos so bre eu ta ná sia e re pro du ção as -
sis ti da, cha ma do Task For ce on Life and Law, do cu-
men to mais com ple to que já en con trei so bre le gis la-
ção com pa ra da e da dos fi lo só fi cos, ju rí di cos e clí ni-
cos em tor no do as sun to, dis po ní vel na Anis, caso te -
nham al gum in te res se – , vêm re sol ven do essa ques -
tão com ape lo ao me ca nis mo – e aqui fri so uma cer ta
iro nia que vou ado tar na re fe rên cia a essa ca te go ria –
re pa ra dor da re du ção em bri o ná ria – per mi tam-me a
iro nia no sen ti do do que ado ta rei –, mu i to em bo ra
essa não seja uma sa í da ace i ta por to dos os ca sa is
que pro cu ram a me di ci na re pro du ti va, até mes mo
por que re pre sen ta uma cer ta in con gruên cia aos de -
se jos e an se i os ini ci a is des se ca sal ou des sas mu lhe-
res.

O fato é que, ape sar do avan ço con quis ta do
pela me di ci na re pro du ti va para o tra ta men to da au-
sên cia de fi lhos bi o ló gi cos, que não é o tra ta men to da
in fer ti li da de – este me pa re ce um ou tro pon to um pou -
co so ci o ló gi co de ma is, mas é fun da men tal se fa zer

uma di fe ren ci a ção en tre tra ta men to de fer ti li da de e
ter re sol vi do o de se jo por fi lhos. Há um es tu do, a pri -
me i ra tese de dou to ra do no Bra sil so bre isso, da Drª
Ma ri le na Cor rêa, pes qui sa do ra da Uni ver si da de
Esta du al do Rio de Ja ne i ro, cujo li vro será lan ça do na
pró xi ma se gun da-fe i ra aqui em Bra sí lia, que tra ta
exa ta men te da cons tru ção da me di ca li za ção do de-
se jo por fi lhos pe las tec no lo gi as re pro du ti vas -, as
téc ni cas re pro du ti vas são ain da pro ce di men tos ex pe-
ri men ta is. E adi an te eu gos ta ria de ex pli car o que na
Anis de fen de mos: que se re me ta para o Esta tu to o
que re pre sen ta, do pon to de vis ta éti co, ju rí di co e só -
cio-an tro po ló gi co, as tec no lo gi as re pro du ti vas se rem
con si de ra das um pro ce di men to ex pe ri men tal. E é
exa ta men te no cam po da ex pe ri men ta ção ci en tí fi ca
que elas de vem ser ana li sa das e acom pa nha das pela 
so ci e da de bra si le i ra. Não de ve mos, nem se quer po -
de mos nos re fe rir a cer tas téc ni cas da me di ci na re-
pro du ti va, como é o caso do nú me ro de em briões a
se rem trans fe ri dos por ci clo re pro du ti vo, como tra ta-
men to con so li da do.

Não te mos dú vi das de que ra pi da men te a Ciên -
cia irá evo lu ir so bre essa ques tão, mas, en quan to isso 
não acon te ce, jus ti fi ca-se como ne ces sá ria uma
trans fe rên cia em bri o ná ria tão alta, seja para di mi nu ir
cus tos ou au men tar a efi cá cia, ar gu men tos que fo ram
uti li za dos nes ta Casa na úl ti ma au diên cia pú bli ca, na
qual um dos ex po si to res até mes mo men ci o nou a
pos si bi li da de de se con si de rar a hi pó te se de trans fe-
rên cia de cin co em briões por ci clo re pro du ti vo.

Ora, a ne ces si da de de um nú me ro tão ele va do,
am pli an do os ris cos para a sa ú de das mu lhe res e das
cri an ças a se rem ge ra das, deve-se úni ca e ex clu si va-
men te a uma li mi ta ção téc ni ca que des co nhe ce me -
ca nis mos efi ca zes de trans fe rên cia de ape nas um
em brião por ci clo para que nas ça uma úni ca cri an ça.
Ou seja, para que se man te nham ín di ces de efi cá cia
e efi ciên cia ra zoá ve is para o mer ca do – na ver da de,
te mos de dis cu tir a in ser ção da me di ci na re pro du ti va,
esse de se jo por fi lhos, den tro da ló gi ca de um pro du-
to, e mu i to em bo ra as se nho ras te nham fe i to as cor re-
ções ao pro je to, não con si go en ten der esse as pec to
que as se nho ras cha ma ram de uti li ta rís si ma, mas eu
cha ma ria, an tes, por que o uti li ta ris mo tem uma li nha,
den tro da fi lo so fia, be lís si ma, de um ca rá ter mer can til
em que a me di ci na da re pro du ção está in se ri da. E é
aí que de ve mos le van tar as nos sas dú vi das, por que
mu i to em bo ra haja uma ló gi ca do sis te ma ca pi ta lis ta
de que não con se gui mos fu gir, o nos so pa pel é lan çar
dú vi das so bre essa ló gi ca, exa ta men te o que es ta-
mos fa zen do hoje aqui.
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Con ti nu an do, para que se man te nham ín di ces
de efi cá cia e efi ciên cia ra zoá ve is, ig no ra-se a res tri-
ção téc ni ca fun da men tal da me di ci na re pro du ti va. Por 
uma li mi ta ção téc ni ca, trans fe rem-se qua tro em-
briões para o cor po da mu lher, nú me ro que, por si só,
re pre sen ta um ris co ina ce i tá vel para a sa ú de da mu -
lher e das cri an ças a se rem ge ra das – e aqui re fi-
ro-me a ris co não ape nas clí ni co, mas psí qui co, so ci-
al, eco nô mi co, en tre tan tos ou tros de cor ren tes de
uma gra vi dez mul ti ge me lar. O caso do Bra sil, onde a
le gis la ção é pro i bi ti va em re la ção àin ter rup ção da
ges ta ção – as sun to que deve ser tema de um de ba te
a par te des te, e acre di to se ja mos ca pa zes de fazê-lo
–, tor na ain da mais de li ca do o de ba te so bre os ris cos,
pois não se con si de ra a pos si bi li da de de aces so a
esse me ca nis mo re pa ra dor da re du ção em bri o ná ria,
exi gin do-se que a mu lher e o ca sal ar quem com os
da nos fí si cos e so ci a is de uma gra vi dez mul ti ge me lar,
fato que o pro je to de lei – e aí me re fi ro ao do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra es pe ci al men te – aca ba por jus ti fi car
ao in cor po rar o ter mo de con sen ti men to li vre e es cla-
re ci do como um ris co pre vis to e ne ces sá rio da téc ni-
ca. Quer di zer, a mu lher ou o ca sal be ne fi ciá rio da me -
di ci na re pro du ti va tor nam-se, as sim, re féns dos li mi-
tes da Ciên cia, iro ni ca men te dan do um ar gu men to e
uma pro va ju rí di ca da sua so li dão para dela se de fen-
de rem, o que será o ter mo de con sen ti men to li vre e
es cla re ci do usa do para jus ti fi car um pro ces so de in-
for ma ção pré via.

Os es tu dos da Bi oé ti ca nos úl ti mos dez anos
vão mos trar como uma li nha que pro te gia os di re i tos
das pes so as mais vul ne rá ve is, es pe ci al men te os pa -
ci en tes, pode se trans for mar em me ca nis mo de
opres são con tra es sas pes so as a quem se pre ten dia
de fen der. E o ter mo de con sen ti men to li vre e es cla re-
ci do vem so fren do uma sé rie de crí ti cas pe los úl ti mos
es tu dos da Bi oé ti ca.

A idéia, en tão, de que a Ciên cia e seus li mi tes
pos sam ser os re fe ren ci a is re gu la do res da “eti ci da de”
de uma téc ni ca é um prin cí pio mais fa cil men te ace i to
quan do o que es ti ver em jogo ve nham a ser gran des
ques tões que afe tem di re ta men te a sa ú de co le ti va, tal 
como ocor re em ca sos de gran des epi de mi as, nos
qua is se ne ces si ta, com ur gên cia, de me ca nis mos de
con tro le. Para tra ta men tos ele ti vos e pou co es sen ci a-
is à so bre vi vên cia in di vi du al e co le ti va, como é o caso
da me di ci na re pro du ti va – eu não es tou di zen do aqui
que ela seja unia li nha fú til da me di ci na, com pa ra da à
cos me tria, ja ma is di ria isso, mas te mos de sa ber o
seu lu gar, den tro das ne ces si da des e do tra ta men to
da vida hu ma na, e ter uma cer ta par ci mô nia com a
sub ser viên cia à Ciên cia –, não se jus ti fi ca essa sub -

ser viên cia cega ao li mi te ci en tí fi co. Isso não quer di -
zer, como po de ri am su ge rir os mais afo i tos e crí ti cas
con tí nu as que a Anis vem re ce ben do em seus re la tó-
ri os de di vul ga ção de pes qui sa, que te mos uma re sis-
tên cia ao de sen vol vi men to ci en tí fi co ou mes mo uma
re sis tên cia mo ral à me di ci na re pro du ti va. Ja ma is eu
con se gui ria in cor po rar esse ró tu lo, até mes mo ras te i-
ro, do que es ta mos de sen vol ven do. Ao con trá rio, o
que inú me ros es tu dos e pes qui sas com mu lhe res e
ca sa is be ne fi ci a dos pela me di ci na re pro du ti va de-
mons tram é como es sas tec no lo gi as vêm con tri bu in-
do para a cons tru ção de um pro je to só cio-afe ti vo fa -
mi li ar. Isso, para nós, é tam bém um fato in con tes tá vel.

Nos sa in ten ção é ape nas de i xar cla ro o im pas se
éti co em dis cus são na me di ci na re pro du ti va e que,
cu ri o sa men te, com ra rís si mas ex ce ções nas úl ti mas
au diên ci as pú bli cas ha vi das nes ta Casa – nas no tas
ta qui grá fi cas e na úl ti ma do ano pas sa do, sem ser a
da úl ti ma ter ça-fe i ra, men ci o na da pela Dra. Jus sa ra, a 
que es ti ve pre sen te as sis tin do -, ra ras e es cas sas ve -
zes fez-se men ção a esse li mi te qua se ci en tí fi co da
tec no lo gia, um pro ble ma que não pode ser trans pos to
para a mão seja da mu lher, seja do ca sal como uma
ques tão que de vam re sol ver por si sós.

Nos sa in ten ção, re pi to, é ape nas de i xar cla ro
esse im pas se éti co. A ques tão não se re duz ape nas a
quan tos em briões pos sam ser trans fe ri dos por ci clo,
dis cus são que con ti nu a men te se vê. O tem po em que
fui con sul to ra em Bi oé ti ca do Con se lho Fe de ral de
Me di ci na, esta era uma dis cus são enor me: se se
trans fe rem três ou se se trans fe rem cin co. Mas o pa -
râ me tro de jul ga men to era sem pre como au men tar a
efi cá cia da téc ni ca e man ter ín di ces ace i tá ve is com
os qua is a me di ci na con se guis se se jus ti fi car. E aqui
lan ço dú vi das por que o nos so re fe ren ci al é ou tro:
trans fe rir qua tro ou trans fe rir cin co au men ta os ris cos
para algo que, cu ri o sa men te, some dos pro je tos de
lei, não ape nas nes ses que dis cu ti mos aqui, mas tam -
bém nos em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos: a
fi gu ra da mu lher, a sa ú de da mu lher, o re co nhe ci men-
to de que as res tri ções téc ni cas im põem ris cos à sa ú-
de da mu lher e das cri an ças a se rem ge ra das.

Gos ta ría mos, por tan to, que te mas como a sa ú-
de da mu lher fos sem in cor po ra dos pelo pro je to de lei
que, cu ri o sa men te, não apre sen ta ne nhu ma se ção
es pe cí fi ca so bre o as sun to, sen do este um des li ze co -
mum a ou tras le gis la ções – e, aí, re pi to o caso in glês,
que me lhor co nhe ço, o pri me i ro no mun do, mas em
que até mes mo nos có di gos de prá ti ca da HFA, Hu-
man Fer ti li za ti on, Asso ci a ção de Fer ti li za ção Hu ma-
na, não há uma se ção se quer so bre a sa ú de da mu -
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lher. Essa é uma crí ti ca que vem sen do con ti nu a men-
te fe i ta a es ses do cu men tos.

O fato é que re me ter a de ci são so bre quan tos
em briões se rão trans fe ri dos para o ter mo de con sen-
ti men to li vre e es cla re ci do... Aqui que ro me ex pli car
me lhor. Uma ou tra su ges tão que já vi uma sé rie de
pes qui sa do res de fen der é que não se de ter mi ne em
lei o nú me ro de em briões a se rem trans fe ri dos, mas
que se de i xe isso a car go de uma ca su ís ti ca, a his tó-
ria da éti ca do caso a caso, ou para se de ter mi nar no
ter mo de con sen ti men to li vre e es cla re ci do. O nos so
po si ci o na men to é que exa ta men te isso é o que não
deve ser fe i to e jus ti fi ca re mos o por quê. A de ci são so -
bre quan tos em briões se rão trans fe ri dos para o ter mo
de con sen ti men to li vre e es cla re ci do ou para pro ces-
sos de ci só ri os en tre equi pe de sa ú de e a mu lher,
equi pe de sa ú de e o ca sal, a cha ma da éti ca do caso a 
caso, é tão-so men te fu gir da dis cus são. To dos os es -
tu dos só cio-an tro po ló gi cos so bre usuá ri os dos ser vi-
ços de me di ci na re pro du ti va mos tram quan tos be ne fi-
ciá ri os en con tram-se de li mi ta dos para de li be rar so-
bre o seu pró prio bem-es tar quan do o que está em
jogo é o de se jo por fi lhos. Isso não quer di zer que eles 
– os be ne fi ciá ri os, as mu lhe res e os ca sa is – não de -
vam ser con si de ra dos au tô no mos para de ci dir so bre
suas vi das e ele ger, por si sós, suas pre fe rên ci as,
mas sim que nos so cu i da do em pre ser var seu
bem-es tar e pro te ger sua au to no mia de vam ser re do-
bra dos.

E essa não é uma ques tão de edu ca ção for mal
ou de ní vel só cio-eco nô mi co dos usuá ri os, até mes -
mo por que, em todo o mun do, o aces so às me di ci nas
re pro du ti vas ain da vem sen do uma prer ro ga ti va de
clas ses só cio-eco nô mi cas mais abas ta das, com ex-
ce ção dos pou cos hos pi ta is pú bli cos no Bra sil que
ago ra ti ve ram aces so às tec no lo gi as re pro du ti vas,
mas a dis cus são em pa u ta nos Esta dos Uni dos é se,
para en tra da nos se gu ros-sa ú de, a me di ci na re pro du-
ti va fará par te des se pa co te a ser co ber to ou não.

A nos sa pro pos ta, para en cer rar, é que se re fli ta
so bre a se gu ran ça ci en tí fi ca de al guns pro ce di men-
tos da me di ci na re pro du ti va, ava li an do-se o im pac to
dos ris cos na sa ú de das mu lhe res e das cri an ças a
se rem ge ra das. Enquan to esse pro ces so ava li a ti vo
for con du zi do, nos sa re co men da ção é que as téc ni-
cas re pro du ti vas se jam con si de ra das pro ce di men tos
ex pe ri men ta is e que to das as con se qüên ci as des se
novo sta tus éti co e ju rí di co se jam res pe i ta das. Para
tan to, su ge ri mos:

1. a cri a ção de uma co mis são na ci o nal
de re pro du ção hu ma na as sis ti da a ser de fi-
ni da em lei com ple men tar;

2. a cri a ção de co mi tês lo ca is mul ti dis-
ci pli na res de re pro du ção hu ma na as sis ti da
de ca rá ter se me lhan te aos co mi tês de éti ca
em pes qui sa, ou seja, em cada clí ni ca, em
cada hos pi tal que pra ti que a me di ci na re pro-
du ti va de ve ria ha ver um co mi tê lo cal em que 
te mas es pe cí fi cos e de cor ren tes do avan ço
ci en tí fi co-tec no ló gi co da me di ci na re pro du ti-
va se ri am ava li a dos, bem como se pro pi ci a-
ria um es pa ço so ci al de re fle xão;

3. a re gu la men ta ção de no má xi mo
três em briões a se rem trans fe ri dos por ci clo
re pro du ti vo em ca sos de gra vi dez com ba i xa
pro ba bi li da de de efi cá cia e de dois em-
briões a se rem trans fe ri dos por ci clo re pro-
du ti vo para ca sos de gra vi dez com ma i or
pro ba bi li da de de efi cá cia. Nes te pon to con-
cor do com a D? Jus sa ra quan do ela fala em 
pro du zir so men te em briões que fo rem ser
trans fe ri dos, por que tam bém re sol ve ría mos
um pro ble ma, que é o ar ma ze na men to, o
que im pli ca ria uma dis cus são se ri ís si ma
com toda a so ci e da de so bre o sta tus do em -
brião, e acho que não é o mo men to;

4. a cri a ção de um sis te ma na ci o nal de 
re gis tro e no ti fi ca ção do exer cí cio da me di ci-
na re pro du ti va no País.

Além des sas ques tões, gos ta ría mos de con-
cor dar com ou tros ex po si to res que fi ze ram re fe rên-
cia à im por tân cia de ga ran tir o di re i to às mu lhe res
sol te i ras de ter aces so às tec no lo gi as re pro du ti vas,
para nós um di re i to já ga ran ti do e an te ri or a esse
pro je to de lei, e ao ris co de se per mi tir a que bra do
si gi lo do do a dor, ques tão em re la ção a qual eu te ria
co men tá ri os mais es pe cí fi cos a fa zer à ex po si to ra
que me an te ce deu, com quem, caso haja es pa ço,
eu te ria mu i to pra zer em con ver sar.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ce-

mos à Dra. Dé bo ra Di niz, que re pre sen ta a Di re to ria
Exe cu ti va do Insti tu to de Bi oé ti ca, Di re i tos Hu ma nos
e Gê ne ro.

Com a pa la vra o no bre De pu ta do De Ve las co,
que re pre sen ta aqui as igre jas evan gé li cas.

O SR. DE VELASCO – Sr. Pre si den te, Se na dor
Tião Vi a na, Srs. Se na do res, no bres ex po si to res com -
po nen tes da Mesa, ini ci al men te, o nos so agra de ci-
men to ao Se na dor Ro meu Tuma, Re la tor ini ci al da
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ma té ria, pelo con vi te for mu la do, bem como pela opor-
tu ni da de de tra zer não o po si ci o na men to da mi nha
de no mi na ção, que é a Igre ja Uni ver sal do Re i no de
Deus, mas da nos sa po si ção como es tu dan te das co i-
sas ati nen tes ao Re i no dos Céus, po si ção tam bém de 
mu i tas das de no mi na ções com as qua is ti ve mos a
opor tu ni da de de con ver sar so bre o as sun to.

A Pa la vra de Deus – se me per mi tem, em bo ra
seja ad vo ga do, sou hoje mu i to mais pas tor do que ad -
vo ga do – diz no Sal mo 37;4: “Agra da-te do Se nhor e
Ele sa tis fa rá aos de se jos do teu co ra ção.” Pou cas ve -
zes vi uma mu lher não de se jar ser mãe. E a pró pria
Pa la vra de Deus diz que “Deus faz le van tar do mon tu-
ro os seus es co lhi dos para as sen tá-los no meio dos
prín ci pes e fa zer das mu lhe res es té re is ri cas mães de 
fi lhos.”

Qu an to à essa ques tão da re pro du ção, da fer ti li-
za ção, da pro cri a ção, como está no Subs ti tu ti vo do
nos so no bre Se na dor Ro ber to Re quião, a quem mu i-
to ad mi ra mos de lon ga data, te mos exem plos bí bli cos
bas tan te fla gran tes e de co nhe ci men to ge ral. Não
pre ten de mos, Sr. Pre si den te, fa lar em lin gua gem te o-
ló gi ca, mas em lin gua gem bem sim ples e pla na.

Va mos lem brar que a ges ta ção de subs ti tu i ção
está pre sen te em três mo men tos di fe ren tes da vida
do povo de Deus, a co me çar pela pró pria vida do pa -
tri ar ca Abraão. Sen do es té ril, Sara deu a sua ser va, a
sua es cra va Agar, para que lhe sus ci tas se fi lhos. Agar 
con ce beu – to dos co nhe ce mos a his tó ria – Isma el,
que era como se fi lho de Sara fos se na cul tu ra da que-
la épo ca.

Em se gui da, te mos a his tó ria de Jacó, que tra -
ba lhou sete anos para La bão, seu tio. Te mos um so -
ne to de Ca mões, um dos so ne tos mais bo ni tos da
Lín gua Por tu gue sa, que diz:

“Sete anos de pas tor Jacó ser via La-
bão, pai de Ra quel, ser ra na bela, mas não
ser via ao pai, ser via a ela, que a ela só por
prê mio pre ten dia.” Assim co me ça o pri me i ro
quar te to des se so ne to. No fi nal dos sete
anos, por uma ques tão tam bém cul tu ral, La -
bão, sa bi a men te, ou sa bi da men te, me lhor
di zen do, já que ele era um tan to sa bi do,
como mu i tos que co nhe ce mos, deu a fi lha
mais ve lha, Lia, e não Ra quel, por quem
Jacó já ha via tra ba lha do sete anos.

No dia se guin te, Jacó des co bre que ha via sido
lo gra do e tra ba lha mais sete anos por Ra quel. Ra-
quel, a quem ele ama va e por quem tra ba lhou qua tor-
ze anos para tê-la como es po sa, tam bém era es té ril.
Sa ben do-se es té ril, deu Bila, sua es cra va, para que

sus ci tas se fi lhos para Jacó. Até en tão, Lia ti nha se
mos tra do bas tan te pro lí fi ca para dar à luz, mas tam -
bém se tor na tem po ra ri a men te es té ril e en tão dá Zil -
pa a Jacó para que igual men te ele ti ves se fi lhos com
ela, que à pró pria Lia per ten ce ri am.

Essa ges ta ção de subs ti tu i ção é co nhe ci da e
acho que to dos nós sa be mos de tais his tó ri as – tal vez
os se nho res e as se nho ras as co nhe çam mu i to mais
do que eu.

Qu an to à ques tão da mãe mo no pa ren tal, da
mãe sol te i ra, te mos a his tó ria da Vir gem Ma ria, que,
quan do foi vi si ta da pelo anjo Ga bri el, era sol te i ra. Ela
ape nas ti nha sido “dada” – en tre as pas – em ca sa-
men to, que co nhe ce mos com o nome de no i va do, a
José, o qual ain da não ha via co a bi ta do com ela. Ela
era vir gem e, por tan to, sol te i ra. No en tan to, o Espí ri to
San to vem e, por meio de uma vi si ta, fala-lhe em con -
ce ber. E ela con ce be Aque le a quem de no mi na mos
Sal va dor de to dos nós.

Estou me di ri gin do a ci en tis tas e ju ris tas e me
sin to às ve zes um tan to quan to des lo ca do por que
pos so es tar fa lan do exa ta men te da qui lo que con tra ria
pro fun da men te o co ra ção ou a cren ça de S. Exªs., de
S. Sªs, dos se nho res e das se nho ras. Mas acre di to
ser in te res san te lem brar es ses fa tos bí bli cos re gis tra-
dos, in con tes tes até hoje, que, se por aca so fos sem
ser con tes ta dos – o sis te ma po lí ti co rus so te ria con -
tes ta do to das es sas ver da des e não con se guiu fa zer
isso -, por mais que co lo cas sem no com pu ta dor to das
as ver da des bí bli cas, eles nun ca con se gui ram des fa-
zer essa si tu a ção.

Te mos a con si de rar um as pec to que cre io seja
mu i to for te em to das as ques tões le van ta das pe las di -
li gen tes ex po si to ras, as duas que me an te ce de ram, à
mi nha es quer da, e a dou to ra aqui, de cuja ex po si ção,
la men ta vel men te, pe guei ape nas uma par te – a ques -
tão do em brião. Há con tro vér si as te o ló gi cas quan to
ao iní cio da vida em uma con cep ção: se por aca so o
iní cio da vida, ou me lhor, o iní cio da con ces são do es -
pí ri to que dá a vida es ta ria no mo men to da con cep-
ção, no exa to ins tan te da con cep ção, ou en tão ape-
nas de po is do nas ci men to com vida. Há duas cor ren-
tes te o ló gi cas que dis cu tem isso. Se fi car mos com a
pri me i ra cor ren te, te mos de con si de rar, como mu i to
bem dis se a Drª Sil ma ra, que não se tra ta de res, não
se tra ta de co i sa. É vida, e vida com es pí ri to. Se con -
clu ír mos que o es pí ri to só é con ce di do ao mo men to
do nas ci men to com vida, quan do a do ci ma sia hi dros-
tá ti ca po de ria re sol ver a si tu a ção, po de re mos en tão
ad mi tir que po de ria ser des car ta do o que está es cri to
nos dois pro je tos. Mes mo con si de ran do a con ces são
do es pí ri to ao mo men to do nas ci men to com vida, re -
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al men te não po de mos ad mi tir que ali já não exis ta
aque la es sên cia di vi na que vai dar em vida a par tir do
nas ci men to e na con ces são do es pí ri to no nas ci men to.

Além dis so, te mos de con si de rar a ques tão da
ida de. Te mos dois exem plos fla gran tes que to dos co -
nhe ce mos, como o da pró pria Sara, que, quan do con -
ce beu para dar à luz Isa ac, ti nha 90 anos de ida de.
Po de mos con si de rar que na que la épo ca o tem po não
era con ta do como hoje, por tan to a sua ida de de 90
anos, men ci o na da na Bí blia, po de ria ser com pa tí vel a 
uma ida de hoje de 50 anos, con quan to haja o agra-
van te de que já lhe ha via ces sa do o “cos tu me das mu -
lhe res”, con for me ci ta ção bí bli ca. Assim, ela já es ta va
na me no pa u sa des de a pri me i ra apa ri ção dos an jos a
Abraão, quan do es tes lhe dis se ram que sa ís se da sua 
ter ra, da sua pa ren te la, da casa de seu pai e fos se
para a ter ra que lhe se ria mos tra da por que se tor na ria
pai de uma gran de na ção. Sara já não po dia con ce-
ber, tan to que dá Agar a Abraão para que ele, por
meio des ta, sus ci tas se a sua des cen dên cia.

Há uma ou tra his tó ria de Isa bel, que vem a ser
tia da Vir gem Ma ria, que con ce be tam bém de po is de
ve lha ou de po is de ido sa, já que a pa la vra ve lha, eu fe-
mis ti ca men te, tem sido subs ti tu í da, por que co i sa ve -
lha des car ta mos tam bém. A mim me con tra ria mu i to
sa ber que le gal men te sou con si de ra do ido so, já que
te nho 64 anos. Por tan to, des de os 60 anos, do pon to
de vis ta le gal, sou tido como ido so. Não que ser ido so
me cons tran ja, mas ser con si de ra do ido so, com to das
as li mi ta ções que nós que já che ga mos a essa ida de
re ce be mos – de fora para den tro, ja ma is de den tro
para fora.

Qu an to ao ano ni ma to, te mos de con si de rar tam -
bém um ou tro as pec to. Nun ca foi re ve la do, sob o pon -
to de vis ta da Vir gem Ma ria, por Ela ao Se nhor Je sus
que Ele era Fi lho de Deus. Ele in tu iu, re ce beu pelo
Espí ri to San to essa in for ma ção, mas o ano ni ma to
sem pre per sis tiu, por mais que se qui ses se le van tar
qual quer ou tro tipo de as pec to his tó ri co.

Admi to que te mos de ve ri fi car que, em todo
esse as pec to, Sr. Pre si den te, no bres Srs. Se na do res,
há duas di men sões a se rem vis tas nes se pro ces so: a
di men são hu ma na, so be ja men te ex plo ra da pe las
nos sas ex po si to ras – por co in ci dên cia três mu lhe res,
o que é mu i to bom –, e a di men são di vi na, por que, por 
mais que que i ra mos ad mi tir a cri a ção do ho mem, até
hoje sa be mos so mos li mi ta dos para cri ar vida. O ci en-
tis ta pode cri ar uma se men te com apa rên cia de se-
men te, com peso de se men te, com che i ro de se men-
te, com gos to de se men te, mas ja ma is po de rá co lo car
den tro des sa se men te a se men te da vida. Um dia eu
es ta va co men tan do so bre isso – per mi to-me ago ra

re ve lar – e di zia: “Se al guém fi zer exa ta men te uma se -
men te que re pro du za, eu me ajo e lha rei aos pés des -
se ci en tis ta e lhe di rei: ‘Meu Se nhor e meu Deus.”
Esta mos aqui li dan do tam bém com se men tes cri a das
por um ente di vi no, te nham elas es pí ri to ou não, mas
não per ten cem a nós, por que a vida ja ma is per ten ce-
rá ao ho mem. Por tan to, ao des car tar co i sas que não
nos per ten cem, acre di to que es te ja mos indo além do
que nos é per mi ti do.

Cre io que ou sa ria su ge rir, num ar rou bo de pre -
ten são de va ler al gu ma co i sa a nos sa vin da a esta
Co mis são, Sr. Pre si den te – tal vez não seja uma fi li-
gra na nem uma lou ça nia de lin gua gem –, que pe gás-
se mos a pa la vra, o vo cá bu lo pro cri a ção para subs ti-
tuí-lo por fer ti li za ção ou re pro du ção e, logo de po is, in -
ter me diás se mos a pa la vra hu ma na. Re pro du ção hu -
ma na me di ca men te as sis ti da ou fer ti li za ção hu ma na
me di ca men te as sis ti da.

Para fi na li zar, digo que não há nada, bi bli ca-
men te, que po de ria im pe dir que uma mu lher ou um
ca sal que que i ra ter fi lhos be ne fi cie-se da re pro du-
ção, da fer ti li za ção hu ma na me di ca men te as sis ti da.

A V. Exªs o nos so mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Nós que

agra de ce mos ao no bre De pu ta do De Ve las co, que
ex pôs aqui um pen sa men to da Igre ja Evan gé li ca.

Nes te mo men to, pas sa mos ao úl ti mo ex po si tor,
Dr. Nel son Car do so de Alme i da, Co or de na dor-Adjun-
to da Área de Sa ú de da Mu lher do Mi nis té rio da Sa ú-
de.

O SR. NELSON CARDOSO DE ALMEIDA –
Boa-no i te. Ini ci al men te, que ria agra de cer ao Se na dor
Ro meu Tuma pelo con vi te, ao Se na dor Tião Vi a na
pela pre si dên cia des ta au diên cia e pa ra be ni zar a to -
dos os que me an te ce de ram por suas ex po si ções.
Pro cu ra rei ser bre ve, até por que mu i to do que gos ta-
ría mos de tra zer já foi men ci o na do nes ta au diên cia e
na pas sa da. Ten ta rei ser o mais bre ve pos sí vel.

Em prin cí pio, gos ta ría mos de de i xar como nos -
so pen sa men to que es ta mos dis cu tin do uma téc ni ca
que per mi te aos usuá ri os su pe rar as suas di fi cul da-
des de pro cri a ção. As de ci sões acer ca da pro cri a ção,
por tan to, são uma par te ex tre ma men te im por tan te da 
vida de cada um. Ter ou não ter fi lhos é uma de ci são
de foro ín ti mo mu i to di fí cil, mu i tas ve zes tra ba lha da
du ran te um lon go tem po. No pro ces so na tu ral de re -
pro du ção hu ma na, é re co nhe ci da a au to no mia das
pes so as em que rer, como que rer, quan do que rer ter
fi lhos. Então acha mos que qual quer pro je to, qual quer
lei que que i ra re gu la men tar o as sun to – e faz-se ne -
ces sá ria a re gu la men ta ção des se pro ces so, am pla-
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men te di fun di do no País, sem que haja qual quer con -
tro le por par te do Esta do des sa si tu a ção – deve de i-
xar cla ra a li ber da de das pes so as que de se jam usar
essa téc ni ca, pes so as a quem ain da cha mo de usuá -
ri os, por que uti li zam uma téc ni ca de re pro du ção. Vou
tra tá-las al gu mas ve zes as sim.

Qu an do se pen sa em o Esta do es tar le gis lan do
so bre essa si tu a ção, deve-se ter sem pre a pre o cu pa-
ção de pro te ger a sa ú de da que les que vão se uti li zar
de qual quer téc ni ca. Para isso, é ne ces sá rio que co -
nhe ça mos e pos sa mos di vul gar qual a real ca pa ci da-
de, a real pos si bi li da de de cada téc ni ca e qual o ris co
a que os usuá ri os es tão se sub me ten do quan do de ci-
dem op tar pela téc ni ca de re pro du ção hu ma na. O pro -
je to de lei tem en tão o gran de mé ri to de ten tar re gu la-
men tar o as sun to no País, há tem pon tos que nos
cha ma ram a aten ção, al guns dos qua is cabe-nos
des ta car.

Acha mos que qual quer pes soa ca paz ci vil men-
te tem o di re i to de op tar pela re pro du ção hu ma na as -
sis ti da. Acre di ta mos ain da que esse con sen ti men to li-
vre e es cla re ci do deva ser tra ba lha do de for ma que
qual quer usuá rio en ten da o que se está que ren do di -
zer, já que, na ân sia da pro cri a ção, mu i tas ve zes ig no-
ra-se o que está sen do acor da do, e sa be mos o quan -
to é do lo ro so, pos te ri or men te, des co brir que se acor -
da ram de ter mi na dos itens so bre os qua is não se ti -
nha real co nhe ci men to. Acha mos que esse con sen ti-
men to não deve ser sub me ti do a do a do res e seus
côn ju ges. Qu e ro des ta car que a ques tão do do a dor é
im por tan te e deve ter um tra ta men to um pou co di fe-
ren ci a do do que aqui foi ex pos to por que im pu tar pa -
ter ni da de, seja da for ma bi o ló gi ca ou não, a um do a-
dor é re pri mir a ca pa ci da de de doar. O do a dor ou
aque le que faz uma do a ção o faz em so li da ri e da de,
que ren do aju dar o ou tro. A ele não pode ser, pos te ri-
or men te, im pu ta da uma pa ter ni da de que ele não bus -
cou, já que ape nas aju dou al guém a sa tis fa zer a sua
ne ces si da de de pa ter ni da de ou de ma ter ni da de, con -
for me o caso.

Assim, te mos uma pre o cu pa ção mu i to gran de
com o ano ni ma to do do a dor, que acre di ta mos deve
ser ga ran ti do. Ago ra não me re cor do bem se o pro je to
ori gi nal ou o subs ti tu ti vo faz men ção se a cri an ça ou
seu re pre sen tan te le gal pode pe dir o es cla re ci men to
de quem é seu ver da de i ro pai bi o ló gi co, o que, para
nós, é uma for ma de re pri mir a do a ção tan to de es -
per ma to zói des quan to de óvu los e de li mi tar, com
isso, a uti li za ção das téc ni cas. Nós te mos uma gran de
pre o cu pa ção com isso.

Cer ta men te pre ci sa mos cri ar uma co mis são em 
âm bi to na ci o nal, uma co mis são na ci o nal de re pro du-

ção hu ma na que tra te do as sun to. Te mos pre o cu pa-
ção com que uma lei ve nha a tra tar de as pec tos téc ni-
cos, por que esse já é um exem plo de que a Ciên cia
evo lui com uma ra pi dez tão gran de que o pro ces so de 
le gis lar não dá con ta de acom pa nhar. Te nho um pou -
co de pre o cu pa ção quan to à pos si bi li da de de uma lei
es tar re gu la men tan do ques tões téc ni cas, e acho que
uma co mis são de re pro du ção hu ma na po de ria es tar
en car re ga da de uma nor ma ti za ção téc ni ca, uma pa -
dro ni za ção de pro ce di men tos, para que o as sun to
não seja tra ta do da for ma como vem sen do, quer di -
zer, qual quer téc ni ca tem en tra do no País como uma
téc ni ca re co nhe ci da que pode ser co lo ca da à dis po si-
ção dos usuá ri os.

Nós vi mos, no âm bi to do Mi nis té rio da Sa ú de,
jun to à Co nep, pou quís si mos pro je tos, ou qua se ne -
nhum, de pes qui sa nes sa área, en quan to sa be mos
que a ma i or par te das téc ni cas uti li za das es tão em
ca rá ter ex pe ri men tal. Mu i tas ve zes te mos co nhe ci-
men to das téc ni cas que já es tão sen do uti li za das no
País pela im pren sa le i ga, a qual cita nú me ros que
des co nhe ce mos por que não exis tem re gis tros, não
exis te obri ga to ri e da de de aber tu ra dos pro ces sos de
re sul ta do da re pro du ção hu ma na que ain da es tão,
ba si ca men te, nos ní ve is de me di ci na pri va da. Os pou -
cos cen tros de re pro du ção li ga dos ao ser vi ço pú bli co
ain da têm um tra ba lho bas tan te tí mi do. E, in fe liz men-
te, em se tra tan do de sa ú de no Bra sil, so men te o ser -
vi ço pú bli co abre seus re sul ta dos. Qu al quer um que
en tre no site do Mi nis té rio, no sis te ma de in for ma ção,
pode ver o nú me ro de pro ce di men tos re a li za dos no
País, o nú me ro de ci rur gi as, de exa mes re a li za dos,
en quan to se des co nhe ce to tal men te tais nú me ros
tan to no sis te ma se mi pri va do, nos pla nos de sa ú de,
na se gu ri da de pri va da, quan to no sis te ma to tal men te
pri va do. Não te mos ne nhum con tro le, ne nhu ma pos -
si bi li da de de ava li ar re sul ta dos, de ava li ar im pac tos e
que téc ni cas es tão sen do uti li za das. Essa é uma pre -
o cu pa ção gran de que te mos. Sa be mos que, mu i tas
ve zes, uma pe que na ca su ís ti ca de al gum lu gar do
mun do ci ta da num ar ti go ci en tí fi co vira nor ma para
im plan ta ção no País.

A bus ca de su ces so e o co mér cio em cima des -
se su ces so é uma pre o cu pa ção enor me em re la ção à
sa ú de da que les que pro cu ram.Um dos exem plos é o
nú me ro de em briões im plan ta dos. Quer di zer, cada
vez há ne ces si da de de um nú me ro gran de para me -
lho rar a qua li da de do re sul ta do, a res pos ta do pro ce-
di men to, o que, sob o nos so pon to de vis ta, deve ser
re pen sa do. Sa be mos tam bém que os nú me ros vão
va ri ar de acor do com a gra vi da de do caso, com a ida -
de da mu lher, com o de se jo, e sa be mos tam bém o
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quan to é des gas tan te para a mu lher sub me ter-se a
todo um pro ces so de in du ção de ovu la ção, de hi pe rin-
du ção de ovu la ção para a cap ta ção dos óvu los.
Quem já pas sou por esse pro ces so ou quem tem con -
ta to com mu lhe res que já pas sa ram por esse pro ces-
so sabe dis so – e aqui men ci o no as mu lhe res por que,
fi si ca men te, há tam bém um so fri men to; o ca sal, de
um modo ge ral, é sub me ti do a um es tres se imen so
nes se pro ces so, mas as mu lhe res, além do es tres se
psí qui co, ain da têm o es tres se fí si co, até mes mo com
a pos si bi li da de de uma sín dro me de hi pe res ti mu la-
ção.

Te mos um pou co de pre o cu pa ção quan to ao im -
pe di men to à cri o con ser va ção par ti cu lar men te, por-
que mu lhe res que po dem ter sido es ti mu la das e ti ve-
ram uma sín dro me de hi pe res ti mu la ção na que le ci clo
cer ta men te não vão po der se uti li zar des ses óvu los
pro du zi dos, des ses em briões e, com isso, te rão de
no va men te pas sar por um ou tro pro ces so. Este é um
mo men to ain da, para nós, de re fle xão e não sei se se
deve, em lei, re gu la men tar tudo isso.

Acre di to que ire mos ter no vi da des até o fi nal do
pro ces so de apro va ção des sa lei, como ti ve mos de
1999, quan do vi esse pro je to de lei pela pri me i ra vez,
para ago ra. Pen so que, se ten tar mos en ges sar a téc -
ni ca, cer ta men te es ta re mos com a pos si bi li da de de
se cri ar uma lei que não será in te gral men te cum pri da.
Acre di to que te mos de ela bo rar uma lei o mais pró xi-
ma pos sí vel da pos si bi li da de de ser co bra da e cum -
pri da com as pe nas que lhe se jam ca bí ve is. Nós, do
Mi nis té rio da Sa ú de, te mos o in te res se em es tar per -
ma nen te men te dis cu tin do isso.

Infe liz men te, hoje, o Dr. Gon ça lo Ve ci na Neto –
da Vi gi lân cia Sa ni tá ria – não pôde es tar pre sen te
nes ta re u nião, mas já exis te um mo vi men to no Mi nis-
té rio da Sa ú de para que se crie um gru po en tre os
seus vá ri os se to res para dis cu tir essa ques tão, en vol-
ven do tam bém so ci e da des ci en tí fi cas e prin ci pal men-
te a so ci e da de ci vil, o con tro le so ci al. Acre di to que
não seja pos sí vel dis cu tir essa ques tão, que é pú bli ca
e de di re i tos hu ma nos, sem que a so ci e da de es te ja
de vi da men te re pre sen ta da nes se pro ces so. Então
co lo ca mo-nos à in te i ra dis po si ção do Mi nis té rio da
Sa ú de e agra de ce mos a pos si bi li da de de es tar mos
aqui, par ti ci pan do des sa re u nião. Cer ta men te, a au di-
ção de al guns in ter lo cu to res en ri que ce rá o nos so tra -
ba lho e dará a pos si bi li da de de que no vos con ta tos
se jam fe i tos para que es sas apre sen ta ções se jam
tam bém re pe ti das em ou tros fó runs. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Nós que
agra de ce mos ao Dr. Nél son Car do so de Alme i da, Co -

or de na dor Adjun to da área de sa ú de da mu lher do Mi -
nis té rio da Sa ú de.

Con clu í das as ex po si ções, fa cul ta mos ago ra o
uso da pa la vra aos no bres Se na do res e, de an te mão,
pas sa mos a pa la vra ao emi nen te Se na dor Car los Pa -
tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
que ri do Se na dor Tião Vi a na, De pu ta do De Ve las co,
se nho ras e se nho res ex po si to res, esse as sun to é mu -
i to com ple xo. Há pou co tem po, dis cu tía mos, nes sas
co mis sões, com mu i to atra so, como já está ocor ren do
com este pro je to, a ques tão do pla ne ja men to fa mi li ar.
Ali hou ve mu i ta dis cus são, mas se pro cu rou ela bo rar
um pro je to o mais pró xi mo pos sí vel da re a li da de e,
mes mo as sim, ain da hou ve o veto do Pre si den te da
Re pú bli ca da par te mais im por tan te do pro je to de pla -
ne ja men to fa mi li ar, mas, pos te ri or men te, pa re ce que
até por acon se lha men to da Dona Ruth Car do so, o
Pre si den te sen si bi li zou o pró prio Con gres so para que 
o veto não fos se man ti do.

Hoje es ta mos tra tan do des se as sun to que é mu -
i to mais com ple xo do que a mera ques tão do pla ne ja-
men to fa mi li ar. Pa re ce-me que quan to mais mo der no
é o de sen vol vi men to téc ni co-ci en tí fi co, mais ele se
dis so cia da Igre ja e das ques tões fi lo só fi cas e te o ló gi-
cas. Pen so que esse pro je to tem de ser ana li sa do sob
to dos os as pec tos, prin ci pal men te sob o re li gi o so, por 
en vol ver essa ques tão mu i to de li ca da.

Con cor do ple na men te com o De pu ta do De Ve-
las co quan do S. Exª diz que o ho mem pode pro du zir
qual quer se men te, mas essa se men te já vai re pro du-
zir um ser. Então cre io ser mu i to im por tan te esse pro -
je to. Nós não con se gui re mos ela bo rar um pro je to que
aten da a to dos os re qui si tos, que pos sa ser efe ti va-
men te bem apli ca do e que dê cer to, en fim, que es te ja
de acor do com a opi nião de to dos. Cla ro que não. É
um pro je to que logo vai so frer mo di fi ca ções. Sa be-
mos que há a ne ces si da de da ela bo ra ção des se pro -
je to, mas ele so fre rá mo di fi ca ções, até por que a ques -
tão da fer ti li za ção in vi tro, da fer ti li za ção hu ma na as -
sis ti da ain da é algo re la ti va men te mo der na. Não sa -
be mos, por exem plo, qua is são os as pec tos psi co ló gi-
cos que en vol vem o ado les cen te. Pa re ce-me que so -
men te ago ra es tão co me çan do a sur gir ado les cen tes
fru tos des sa fer ti li za ção in vi tro. Por tan to é um pro je-
to que me re ce toda a dis cus são.

Qu e ro cum pri men tar a Co mis são de Assun tos
So ci a is e di zer que não te nho ne nhu ma per gun ta a
for mu lar. Va mos es tu dar mu i to esse pro je to, pois eu
ain da não o es tu dei de ti da men te. Gos ta ria ape nas de
ou vir a Dou to ra Sil ma ra Juny, quan do ela dis se não
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ser pos sí vel o ar ma ze na men to do em brião, mas que
se po de rá op tar pela ado ção do em brião.

Gos ta ria de sa ber se essa ado ção se ria fe i ta por 
ou tros ca sa is e se ela se ria para a fer ti li za ção ou para
o im plan te no úte ro. Se ria essa a per gun ta que te nho
a fa zer.

Re i te ro que va mos nos de ter no es tu do des te
pro je to, pois ele é al ta men te im por tan te e de ex tre ma
com ple xi da de.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio, que em sua
tra je tó ria par la men tar tem sem pre ex ter na do uma
pre o cu pa ção com a ques tão da sa ú de, até pelo fato
de tam bém de ser um pro fis si o nal da área, já que S.
Exª é mé di co. Ago ra pas sa mos a pa la vra à Dr. Sil ma-
ra Juny para a res pos ta.

A SRA. SILMARA JUNY DE ABREU
CHINELATO E ALMEIDA – Se na dor Car los Pa tro cí-
nio, pri me i ra men te, agra de ço a aten ção que V. Exª
deu às nos sas ex po si ções. per ce bi que re al men te V.
Exª es ta va e está bas tan te in te res sa do.

Pri me i ro cum pri men tei o Subs ti tu ti vo do Se na-
dor Ro ber to Re quião, pois pro í be que haja em briões
ex ce den tes, que é o pro ble ma cru ci al da re pro du ção
hu ma na as sis ti da. To dos os pa í ses que já pra ti cam as 
téc ni cas da re pro du ção as sis ti da, e qua se to dos o fa -
zem, têm essa pre o cu pa ção éti ca, que é mu i to sé ria,
ten do em vis ta a na tu re za do em brião pré-im plan ta tó-
rio que, no meu modo de ver, não é co i sa, não é res,
pois ele tem unia car ga ge né ti ca ple na men te di fe ren-
ci a da, e, a meu ver, tra ta-se de um ser hu ma no que
aguar da im plan ta ção. Mes mo que a lei pro í ba a exis -
tên cia de em briões ex ce den tes, cer ta men te eles exis -
ti rão e exis ti rão até tran si to ri a men te, por que hoje não
há lei que os pro í ba. Em São Pa u lo, por exem plo, te -
mos vá ri os ban cos de em briões, o que é cor re to. To -
dos nós sa be mos da sua exis tên cia e, re cen te men te,
re por ta gem da re vis ta Veja alu diu aos ban cos de em -
briões. A lei pode pro i bir, mas cer ta men te eles exis ti-
rão. Então, o que fa zer com os em briões ex ce den tes?
Qual o des ti no a dar aos em briões ex ce den tes, ter mi-
no lo gia essa por si mes ma pre con ce i tu o sa?

Embrião ex ce den te, so bran te, re ma nes cen te é
o que so brou, en tão ele é ex clu í do, ele não é bem-vin -
do, ele é o res tan te, o res to. O que fa zer, en tão, com
os em briões ex ce den tes? Des car tá-los como se fos -
sem co i sa, res? Esta ría mos aqui em uma re la ção de
con su mo pura e sim ples? Nos ter mos em que está
pre vis to no pro je to, nós os des car ta ría mos como se
fos sem co i sa ou lhes da ría mos um des ti no mais dig -
no, mais éti co, mais con sen tâ neo com a nos sa era,

com o nos so mi lê nio que pri ma pela va lo ri za ção dos
di re i tos hu ma nos e pos si bi li ta ría mos que ca sa is que
que i ram ter fi lhos e não pos sam, por uma ra zão ou
ou tra, ado tem es tes em briões? Se ria uma ado ção
pré-im plan ta tó ria, uti li zan do a ter mi no lo gia do Có di go
Ci vil da Lou si a na, que, ape sar de ser um es ta do dos
Esta dos Uni dos, tem uma for te in fluên cia da le gis la-
ção fran ce sa, do Có di go Ci vil de Na po leão, que tem
uma lei es pe cí fi ca de uma lei es pe ci al da Lou si a na,
que per mi te a ado ção de em briões. Assim, para o
nos so Có di go Ci vil Bra si le i ro de 1916, isso não será
uma gran de no vi da de, pois já te mos, no nos so Có di-
go Ci vil, por meio de uma al te ra ção que hou ve por vol -
ta da dé ca da de 50, a pos si bi li da de de se ado tar nas -
ci tu ros, que é mu i to pou co uti li za da no Bra sil, por que
a po pu la ção, in fe liz men te, não sabe que é pos sí vel a
ado ção de nas ci tu ro. Pode-se ado tar um nas ci tu ro e
tam bém um em brião pré-im plan ta tó rio. Des ta for ma,
se ri am ca sa is que aco lhe ri am o em brião, ou sei a,
uma mãe o ges ta ria e lhe da ria à luz; ela se ria a sua
mãe ci vil e a sua mãe só cio-afe ti va, isto é, a mãe que
de se ja mos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço à
Dou to ra Sil ma ra Juny. Vale lem brar que a im pren sa
le i ga re cen te men te di vul gou a exis tên cia de vin te mil
em briões con ge la dos no nos so País.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Ou tro dia es ta-
va len do uma re por ta gem que tra ta va jus ta men te da
di fi cul da de do que se fa zer com essa quan ti da de ex -
ce den te de em briões. Por isso sus ci tou-me essa dú vi-
da, pois acre di to que, de qual quer ma ne i ra, sem pre
te re mos em briões ex ce den tes, de pen den do da ter mi-
no lo gia que se uti li ze para de no mi ná-los. Há tam bém
ou tra ques tão a con si de rar: é mu i to im por tan te a ter -
mi no lo gia que será uti li za da na ela bo ra ção des se
pro je to de lei. Pa re ce-me que o Se na dor Ro ber to Re -
quião o apri mo rou con ve ni en te men te, mas cre io ser
im por tan te es tu dá-lo com mais ca u te la para sa ber-
mos se ele ain da me re ce al gu mas mo di fi ca ções do
pon to de vis ta da ter mi no lo gia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio e ago ra pas -
so a pa la vra à Drª Jus sa ra Ma ria Leal.

A SRA.  JUSSARA MARIA LEAL DE
MEIRELES  – Ini ci al men te agra de ço o apar te. Gos ta-
ria de fa zer al gu mas con si de ra ções, pois mu i to me
cha mou a aten ção a le i tu ra que fiz hoje de uma re por-
ta gem pu bli ca da na re vis ta Veja, acer ca de uma re-
por ta gem an te ri or men te pu bli ca da, se gun do a qual
um ca sal di zia ter sido mu i to boa a pu bli ca ção da ma -
té ria, pois ele so men te fi cou sa ben do da pos si bi li da-
de de se ado tar em briões por meio da re vis ta. Então
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eu gos ta ria de de i xar bem cla ro que a in ten ção do
Subs ti tu ti vo, pois par ti ci pei mu i to pro xi ma men te da
sua ela bo ra ção, é de ne ces sa ri a men te di mi nu ir e até
de eli mi nar o nú me ro de em briões ex ce den tes, para
eli mi nar a pos si bi li da de do ar ma ze na men to, para que 
fos se pos sí vel dar uma des ti na ção aos em briões que
já se en con tram ar ma ze na dos. Aí sim, po de ría mos
uti li zar, tal vez, o ins ti tu to da ado ção, que não trans-
por ta ria exa ta men te para os em briões, mas, sob o
pon to de vis ta da des ti na ção, para ca sa is que es ti ves-
sem tam bém sob tra ta men to.

Digo isso por que de há mu i to já vem sen do dis -
cu ti do se a re pro du ção hu ma na as sis ti da em pa í ses
es tran ge i ros po de ria re sol ver o pro ble ma da fi li a ção,
se não pelo vín cu lo bi o ló gi co, en tão pelo da ado ção.
Já hou ve de ci sões em tri bu na is es tran ge i ros no sen ti-
do de que o ins ti tu to da ado ção – e es sas de ci sões
me pa re cem ser ple na men te apli cá ve is na nos sa re a-
li da de bra si le i ra – tem unia fi na li da de pró pria para so -
lu ci o nar um pro ble ma so ci al de cri an ças que não têm
pais e que, en tão, não po dem ser fe i tos es ses des lo-
ca men tos do ins ti tu to da ado ção e des vir tu ar a sua fi -
na li da de ini ci al, para dar so lu ções a ques tões ori gi na-
das de unia pro cri a ção me di ca men te as sis ti da.

O que se quer di zer com isto é que o ins ti tu to da
ado ção não pode ser vir de re mé dio para uma ques -
tão que de ve ria ter sido pre vis ta an te ri or men te, o que
não ocor re evi den te men te com as cri an ças aban do-
na das do nos so País. Então eu ape nas pedi a con ces-
são do apar te para res sal tar e re i te rar que a ques tão
seja, tal vez, so lu ci o nar o pro ble ma atu al dos em-
briões já ar ma ze na dos, mas que, de ago ra em di an te,
será di mi nu ir gra da ti va men te o seu nú me ro até que
não te nha mos mais esse ar ma ze na men to. Mu i to obri -
ga da.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço à
Drª Jus sa ra Ma ria Leal e ago ra pas so a pa la vra ao
Se na dor Se bas tião Ro cha, que, para a nos sa ale gria,
é o Pre si den te da Sub co mis são de Sa ú de da Co mis-
são de Assun tos So ci a is.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Se na dor Tião Vi -
a na, De pu ta do De Ve las co, meu ami go par ti cu lar, se -
nho res e se nho res ex po si to res, pri me i ra men te de se jo
ma ni fes tar a gran de im por tân cia da re a li za ção des se
de ba te, sa u dar a pro fun di da de com que o as sun to
está sen do tra ta do e a ri que za de in for ma ções que
es tão sen do tra zi das para nós, Se na do res.

Aqui há três Se na do res que são mé di cos: eu, o
Se na dor Tião Vi a na e o Se na dor Car los Pa tro cí nio,
mas, de mi nha par te, não sen do es pe ci a lis ta no as -
sun to, gos ta ria que al gu mas dú vi das fos sem es cla re-
ci das, ape sar de não sa ber ser essa a me lhor opor tu-

ni da de. Tal vez na Mesa an te ri or, da se ma na pas sa da,
que era com pos ta por mé di cos, es pe ci a lis tas em re -
pro du ção as sis ti da, as dú vi das fos sem me lhor evi-
den ci a das, mas eu gos ta ria de en ten der me lhor por
que tan ta im por tân cia em se re du zir de qua tro para
três o nú me ro de em briões im plan ta dos, se há da dos
es ta tís ti cos re co nhe ci dos ci en ti fi ca men te da exis tên-
cia da pro ba bi li da de de gra vi dez múl ti pla de cor ren te
de três, de qua tro ou, even tu al men te, de cin co em-
briões, por que se tra ta, no caso, en tre a pro pos ta ori -
gi nal e a do re la tó rio do Se na dor Re quião, da re du ção
de ape nas um em brião, ou seja, de qua tro para três
em briões. Então o que isso sig ni fi ca na re du ção da
pro ba bi li da de de gra vi dez múl ti pla em ter mos es ta tís-
ti cos?

É cla ro que en ten do que isso ele va a chan ce de
a mu lher en gra vi dar, ou me lhor, de o im plan te pros pe-
rar, mas gos ta ria de en ten der me lhor o que isso sig ni-
fi ca do pon to de vis ta da gra vi dez múl ti pla. Gos ta ria
tam bém de ver tra du zi da para uma lin gua gem mais
po pu lar, até por que a TV Se na do hoje é acom pa nha-
da por todo o Bra sil, nos lu ga res mais dis tan tes des te
País – onde exis ta an te na pa ra bó li ca se as sis te à TV
Se na do. Em que fase, do pon to de vis ta mé di co, a re -
du ção em bri o ná ria se dá?

For mu lo essa per gun ta até pelo fato de não ter
acom pa nha do a ex po si ção que foi fe i ta hoje nem a
an te ri or, ten do em vis ta es tar ocu pa do com ou tras ati -
vi da des par la men ta res, mas acre di to que se for tra du-
zi da para unia lin gua gem mais po pu lar ha ve rá unia
ma i or com pre en são tam bém des se ter mo re du ção
em bri o ná ria. Eu não sei se a D? Dé bo ra Di niz po de ria
nos aju dar na so lu ção des sas dú vi das. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Pas so a pa -
la vra à Dra. Dé bo ra Di niz.

A SRA. DÉBORA DINIZ – Pa re ce-me que a per -
gun ta do se nhor é mu i to opor tu na, mas, mu i to em bo-
ra os que es ti ve ram pre sen tes na úl ti ma au diên cia te -
ri am me lho res con di ções téc ni cas de lhe res pon der,
esse não foi um tema le van ta do. Acre di to ser dig no
pen sar mos por que es sas duas per gun tas tão im por-
tan tes, men ci o na das pelo se nhor, não fo ram dis cu ti-
das, ain da mais por um fó rum que te ria as me lho res
ha bi li da des para tan to. Mas em unia das no tas do
meu do cu men to, cu jas có pi as en tre guei ao Se na dor
Tião Vi a na, fiz duas men ções bá si cas de qua is se ri-
am os ris cos de uma gra vi dez mul ti ge me lar.

Do pon to de vis ta clí ni co, so men te para ci tar um
exem plo dos da dos que le van ta mos em uma das re-
vis tas mais im por tan tes do mun do em tec no lo gi as re -
pro du ti vas que se cha ma Fer ti li da de e Este ri li da de,
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que é da Asso ci a ção dos Esta dos Uni dos de Re pro-
du ção Hu ma na, os da dos es ta tís ti cos de um úni co
caso de pa ra li sia ce re bral di zem o se guin te: “A pro ba-
bi li da de de ocor rer pa ra li sia ce re bral numa gra vi dez
de um úni co feto é de 1.6 por mil nas ci men tos. Numa
gra vi dez de gê me os é de 13 em mil; em unia gra vi dez
de tri gê me os é de 28 em mil, ou seja, de zes se te ve -
zes ma i or o ris co de acon te cer o de sen vol vi men to de
urna pa ra li sia ce re bral”. O ris co mais im por tan te, e eu
já pas sa ria para uma ou tra es fe ra, que é o ris co, por
exem plo, da pre ma tu ri da de ex tre ma, no caso de uma
gra vi dez qua dri ge me lar, é qua se ne ces sá rio, se pas -
sar mos do ris co clí ni co para a mu lher e para os fe tos
para uma ques tão eco nô mi ca, que é fun da men tal no
país. No caso do uso de UTI Ne o na tal, te re mos um
ou tro pro ble ma, o da ro ta ti vi da de de le i tos ne ces sá ri-
os, ou seja, de quan to tem po es sas cri an ças ocu pa ri-
am em uma UTl. Se pen sar mos nos ris cos para es sas
mu lhe res que fi cam grá vi das de três ou de qua tro fe -
tos, que têm de en trar em li cen ça ma ter ni da de pre co-
ce, que têm uma sé rie de res tri ções de tra ba lho, res -
tri ções que pas sam da es fe ra eco nô mi ca até mes mo
para as afe ti vo-so ci a is... Então eu di ria que o ris co
que está en vol vi do em uma gra vi dez ge me lar, ape nas
de dois fe tos, que já é con si de ra da uma gra vi dez de
alto ris co, seja fru to de uma me di ci na re pro du ti va ou
não é mu i to ma i or quan do pas sa mos a con si de rar
uma trans fe rên cia de qua tro ou de cin co em briões.

Qu an to à sua per gun ta so bre a ques tão da re -
du ção em bri o ná ria, sin ce ra men te não te ria como lhe
res pon der.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – O que eu gos ta-
ria de ter es cla re ci do é se exis tem da dos es ta tís ti cos
acer ca das chan ces de ha ver gra vi dez múl ti pla de cor-
ren te do nú me ro de em briões im plan ta dos. Por exem -
plo: com três em briões, a chan ce de a mu lher de sen-
vol ver uma gra vi dez múl ti pla se ria tan to por cen to;
com qua tro em briões se ria tan to por cen to, com cin co
em briões se ria tan to por cen to, e as sim por di an te, ou
seja, se os ex po si to res dis põem des ses da dos es ta-
tís ti cos.

A SRA. DÉBORA DINIZ – Se rei bre ve ao res -
pon der à sua per gun ta, Se na dor, por que me pa re ce
que há a so li ci ta ção de apar te. Isso toca no pon to em
que co me cei a mi nha ex po si ção, que é a ne ces si da de
de ha ver um sis te ma de no ti fi ca ção ba se a do em cri té-
ri os úni cos.

A li te ra tu ra con si de rou ini ci al men te a im por tân-
cia de da dos de se trans fe ri rem qua tro em briões por -
que o ín di ce de efi cá cia gi ra va em tor no de vin te a vin -
te e cin co por cen to. Por tan to ha via a trans fe rên cia de
qua tro, por que ha via a pos si bi li da de de se man ter um

em brião. O que, na ver da de, nós con tes ta mos é por -
que essa ma te má ti ca é va riá vel nos de no mi na do res
dos nú me ros que são pos tos para que o cál cu lo che -
gue a vin te por cen to. Algu mas clí ni cas alar de i am – e
eu fiz uma pes qui sa na in ter net das clí ni cas bra si le i-
ras – que o ín di ce de gra vi dez com su ces so é de se -
ten ta por cen to. Só que a ma te má ti ca é ba se a da em
em briões que fo ram efe ti va men te im plan ta dos e se o
fo ram com su ces so, cuja gra vi dez che gou a ter mo. O
que nós que re mos e su ge ri mos é que pro du zi dos os
em briões, fe i tas as suas trans fe rên ci as, mes mo da-
que les que não ti ve ram su ces so, e gra vi dez ge ra da a
ter mo. Por tan to essa ma te má ti ca que eu es ta ria re pe-
tin do ao se nhor, se gun do a qual se ale ga que há a
trans fe rên cia de qua tro por que a pro ba bi li da de gira
em tomo de vin te a vin te e cin co por cen to, é re pe tir
um pon to que con si de ra mos fun da men tal: que te nha-
mos a men su ra ção pa dro ni za da.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Pas so a pa -
la vra ago ra à Dra. Jus sa ra Me i rel les.

A DRA. JUSSARA MARIA LEAL DE
MEIRELES – Obri ga da, Se na dor. A res pe i to da re du-
ção em bri o ná ria, como nas mi nhas con si de ra ções
não hou ve pos si bi li da de tem po ral para fa lar, gos ta ria
de men ci o nar que o art. 23 do subs ti tu ti vo pre vê como 
cri me a prá ti ca da re du ção em bri o ná ria, com pena de
re clu são de um a qua tro anos.

Após a le i tu ra des se subs ti tu ti vo, fiz a con si de-
ra ção de que hou ves se a in ser ção de um pa rá gra fo
que pre vis se a re du ção em bri o ná ria – a re du ção em -
bri o ná ria é a eli mi na ção de em briões ou de fe tos já
em de sen vol vi men to no úte ro ma ter no – tal vez com a
fi na li da de de sal var os de ma is. A re du ção em bri o ná-
ria é a téc ni ca mé di ca vol ta da para isso e é jus ti fi ca da
nes se sen ti do.

Em uma opor tu ni da de em que hou ve um con -
gres so de me di ci na em Cu ri ti ba, per gun tei para os
mé di cos qua is se ri am os cri té ri os para a re du ção em -
bri o ná ria. Os mé di cos que com pu nham a Mesa não
sou be ram me res pon der e um dos mé di cos, a cujo
nome não fa rei re fe rên cia, pois não sei se eu es tou
au to ri za da, que es ta va na pla téia le van tou-se e dis se
não ha ver cri té ri os; o cri té rio se ria o me nor ou o que
es ti ver mais pró xi mo da in je ção de clo re to de po tás-
sio, aque le cuja lo ca li za ção for mais fá cil. Este é o cri -
té rio para eli mi nar um dos em briões que es te ja em
de sen vol vi men to no úte ro ma ter no. Então se ria ou o
mais fra co, ou o me nor ou o que es ti ver mais pró xi mo,
vi su a li za do na eco gra fia que se faz para a in je ção de
clo re to de po tás sio.
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Essa prá ti ca de re du ção em bri o ná ria está pre-
vis ta no Subs ti tu ti vo como cri me e, como bem aler tou
a Dra. Dé bo ra Di niz, pode se dar tan to ori un da de
uma pro cri a ção me di ca men te as sis ti da como tam-
bém pode ser oca si o na da a par tir de uma ges ta ção
na tu ral, sem ne nhu ma as sis tên cia mé di ca nes se sen -
ti do.

Vejo que há a ne ces si da de, mes mo no Subs ti tu-
ti vo, de se in se rir um pa rá gra fo que pre ve ja que, se a
re du ção em bri o ná ria for mo ti va da pe las téc ni cas de
pro cri a ção me di ca men te as sis ti da, pa re ce mais gra-
ve, por que, veja bem, se uma mu lher está grá vi da de
tri gê me os e há ne ces si da de de se eli mi nar um de les
ou dois para tal vez sal var a vida do que vai so bre vi ver
ou mes mo a vida da mu lher, essa prá ti ca é uma; ago -
ra, se te mos o caso de ne ces si da de de prá ti ca de re -
du ção em bri o ná ria por que essa prá ti ca é ne ces sá ria
e por que não se pre viu du ran te a pro cri a ção me di ca-
men te as sis ti da, pa re ce-me que essa ges ta ção múl ti-
pla está em uma si tu a ção um pou co mais gra ve do
que a ou tra evi den te men te.

Por tan to, a in ser ção de um pa rá gra fo em que,
se a re du ção em bri o ná ria for mo ti va da pela pro cri a-
ção me di ca men te as sis ti da, a pena se ria agra va da,
não sei se de 1/3, não fiz os cál cu los exa tos e a área
cri mi nal não é exa ta men te a mi nha área, e deve ser
com um ape na men to agra va do se a re du ção em bri o-
ná ria sur gir a par tir de uma téc ni ca de pro cri a ção as -
sis ti da.

Se ria esse o apar te, Exce lên cia. Obri ga da no va-
men te.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Só para com pre-
en der, Sr. Pre si den te, em uma lin gua gem po pu lar, na
ver da de, a re du ção em bri o ná ria equi va le a uma in ter-
rup ção de gra vi dez, a um abor ta men to. Então, de fato, 
a le gis la ção bra si le i ra não tem como am pa rar urna
pro pos ta des sa na tu re za, pois ela é to tal men te in-
com pa tí vel com a Cons ti tu i ção e com as leis do País.

Per gun ta ria ao Pre si den te da Mesa, que é Re la-
tor, se S. Exa. dis põe de da dos es ta tís ti cos so bre
essa ques tão da pro ba bi li da de de gra vi dez ge me lar a
par tir do nú me ro de em briões im plan ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Não dis po-
nho, mas cre io que a Dra Dé bo ra Di niz já ex pres sou o
que há de mais for mal a res pe i to do as sun to. O que
me de i xa pre o cu pa do é exa ta men te o opos to da aná -
li se que ela faz, de que, no úl ti mo de ba te, ti ve mos
tam bém um dos ex po si to res que, em con ver sa à par -
te, ex ter nou o se guin te pen sa men to: Ten de-se a uma
prá ti ca de in tro du ção de até cin co em briões, por que
de qua tro para cin co as chan ces de au men to do êxi to

são de ape nas 0,2%. Por tan to isso é de uma gra vi da-
de ím par di an te de toda a aná li se que se ex põe aqui e
é um as sun to que, mais do que nun ca, im põe uma
nor ma ti za ção, uma le gis la ção para que se pos sa tra -
tar de ma ne i ra ci en tí fi ca e com to dos os en fo ques que 
são ne ces sá ri os: ge né ti co, ju rí di co, mo ral, cul tu ral, re -
li gi o so e de toda a na tu re za.

Então pen so que não te ria nada a acres cen tar a
essa res pos ta além do que a Dra. Dé bo ra Di niz dis -
pôs.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – V. Exa me per mi-
te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Com pra-
zer, Se na dor.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – O que eu que ro
exa ta men te ver se é pos sí vel é a ob ten ção de da dos
de fi ni ti vos, se exis tem pu bli ca ções so bre a chan ce de
a mu lher ter não uma gra vi dez sim ples, já que a Dr’
Dé bo ra nos fa lou a res pe i to das chan ces de a gra vi-
dez sim ples gi rar em tomo de 25% ou de 20%, de
acor do com os es tu dos. Eu gos ta ria de sa ber qual se -
ria o au men to da pro ba li da de de êxi to a cada em brião
im plan ta do a mais em uma gra vi dez ge me lar. Por
exem plo: com a im plan ta ção de três em briões, as
chan ces de a mu lher ter gê me os é de qua tro por cen -
to. Com qua tro em briões se ria de quan to?

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Por exem -
plo: em diá lo gos man ti dos com re pre sen tan tes da so -
ci e da de da re pro du ção, eles afir mam que é de 30% o
êxi to quan do são co lo ca dos qua tro em briões.A ten ta-
ti va de se ter um fi lho por mé to dos na tu ra is é da or -
dem de 20%. Res tam dú vi das que te mos de es cla re-
cer an tes do re la tó rio fi nal para tra zer a ma i or cla re za
pos sí vel aos se nho res Se na do res para que pos sam
exer cer o voto e ter uma opi nião mais con cre ta a res -
pe i to da ma té ria.

Ape nas gos ta ria de acres cen tar ao Se na dor Se -
bas tião Ro cha, a Dra Sil ma ra ain da vai fa zer uma ma -
ni fes ta ção, in for ma ções que pude ob ter de que o Bra -
sil tem vin te mil em briões con ge la dos. Ti ve mos êxi to
de nas ci men to de sete mil cri an ças em con se qüên cia
da téc ni ca de re pro du ção as sis ti da e, se gun do in for-
ma ções tam bém já ob ti das, em tor no de du zen tos mil
em briões in tro du zi dos em úte ro ma ter no com ten ta ti-
va de êxi to de se evo lu ir para o nas ci men to. Se trans -
fe rir mos isso para uma idéia, não di ria nem uti li ta ris ta,
ruas de mer ca do, como te mos cen to e trin ta clí ni cas
vá ri as, das qua is tra ba lham com o mais ab so lu to ri gor
ci en tí fi co e a in ten ção da so li da ri e da de a mães e a
pais que que i ram ter esse di re i to, va mos ima gi nar um
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mer ca do de mais de um bi lhão de re a is que es sas
cen to e trin ta clí ni cas mo vi men tam no nos so País.

Pas so a pa la vra à Dra. Sil ma ra, pois ela ha via
so li ci ta do an tes, em re la ção à ma té ria e, logo após,
pas so a pa la vra ao Dr. Nel son.

A SRA. SILMARA JUNY DE ABREU
CHINELATO E ALMEIDA – Exce len tís si mo. Se na dor
Se bas tião Ro cha, o que eu gos ta ria de di zer, de modo 
mu i to con ci so, é que a re du ção em bri o ná ria é abor to.
E sim ples men te um eu fe mis mo uti li za do na re so lu ção
do Con se lho Fe de ral de Me di ci na para evi tar a pa la-
vra abor to, pois abor to é cri me. Há ex ce ções, como
por exem plo, para sal var a vida da mãe. Nes te caso, a
re du ção em bri o ná ria, o abor to, não se ria pe na li za da.
Mas por que não uti li zar a pa la vra abor to? Por que
abor to é cri me, en tão uti li za ram o eu fe mis mo re du ção
em bri o ná ria.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Nes se caso,
acre di to que a le gis la ção te nha de ser adap ta da à le -
gis la ção já pre vis ta para o abor to em ter mos de pe na-
li za ção e não sei se isto já está com pa tí vel com a pro -
pos ta do subs ti tu ti vo.

A SRA. DÉBORA DINIZ – Com cer te za, por que
quan do foi ela bo ra do o Subs ti tu ti vo o Se na dor Ro ber-
to Re quião teve o cu i da do de ana li sar a ques tão do
abor to. Inclu si ve o Pa rá gra fo Úni co do art. 23 faz men -
ção ao abor to ne ces sá rio.

A SRA. SILMARA JUNY DE ABREU
CHENELATO ALMEIDA – Então, Se na dor, de um
lado te mos o abor to e, de ou tro, a ado ção pré-im plan-
ta tó ria. São duas ver ten tes com ple ta men te di fe ren-
tes: uma quer ce i far a vida de um ser já con ce bi do e
ou tra tem a in ten ção de dar mãe e pai a quem não
tem. Não im por ta se a ter mi no lo gia ado ta da seja ado -
ção ou ado ção pré-im plan ta tó ria, por que di an te da
Cons ti tu i ção Fe de ral do Bra sil to dos os fi lhos são
igua is. Uma vez ado ta do ou aco lhi do, como é na ter -
mi no lo gia da dou tri na fran ce sa, o fi lho terá os mes-
mos di re i tos. Eu me pre o cu po é com os des ti nos dig -
no éti co e ju rí di co a se rem da dos a es ses em briões.
De um lado a nos sa pre o cu pa ção, e vejo com mu i ta
ale gria que aqui há uma con de na ção im plí ci ta à re du-
ção em bri o ná ria, que é o abor to, e de ou tro lado, dar
pais àque les em briões que pre ci sam ser im plan ta dos
para con ti nu ar a ter vida, por que vida já têm.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço à
Drª Dé bo ra Di niz e pas so pa la vra ao Dr. Nél son Car -
do so de Alme i da, que gos ta ria de fa zer al guns co-
men tá ri os.

O SR. NELSON CARDOSO DE ALMEIDA –
Acre di to se rem mu i to per ti nen tes as con si de ra ções

do Se na dor, por que es ta mos tra tan do aqui de re sol-
ver um pro ble ma de di fi cul da de de pro cri a ção. Te mos
que lan çar mão de toda téc ni ca, de tudo que es te ja
dis po ní vel e se gu ro para ob ter êxi to.

Acre di to que para se ter essa dis cus são a fun do,
deve-se re al men te co nhe cer, bus car es ta tís ti cas que
pos sam es tar cor ro bo ran do a ne ces si da de real de ha -
ver um li mi te pre ci so para esse nú me ro de em briões
im plan ta dos. Per mi to-me dis cor dar da Drª Sil ma ra,
pois cre io que aqui são três os pro ble mas e não dois:
não se tra ta de evi tar a re du ção em bri o ná ria, fa zen do
uma ado ção em bri o ná ria, mas de ga ran tir que a mu -
lher que te nha pro cu ra do a re pro du ção as sis ti da te-
nha êxi to sem ne ces si da de de uma re du ção em bri o-
ná ria, pois acre di to que, como foi bem res sal va do
aqui, há a ne ces si da de do Pa rá gra fo Úni co do art. 23,
pois mu i tas ve zes é ne ces sá ria a re du ção em bri o ná-
ria por es tar em ris co a vida da mu lher, o que não é
cri me.

Na pri me i ra vez, ape nas foi dito que ha via uma
pe na li za ção para quem pra ti cas se a re du ção em bri o-
ná ria, mas tem de se de i xar cla ro aqui que ela pode
ser ne ces sá ria. Então não se tra ta ape nas de não re -
du zir e dar para ado ção. Tra ta-se de tra zer su ces so a
quem te nha bus ca do a téc ni ca, com se gu ran ça, para
evi tar lo gi ca men te a re du ção em bri o ná ria.

Ou tro pro ble ma a con si de rar é o ex ce den te não
im plan ta do que pode ser uti li za do para a ado ção. Por-
tan to são ques tões bas tan te di fe ren tes nes se pro ces-
so e acre di to que, en fim, o abor to, a in ter rup ção da
ges ta ção em caso de ris co ma ter no, já está pre vis to
no nos so Có di go Pe nal, que data de 1940. Então não
é um pro ble ma tão gran de quan to está sen do dis pos-
to aqui. Acre di to que, como dis se o Se na dor, te mos
de ga ran tir que aque les que te nham pro cu ra do a téc -
ni ca se jam as sis ti dos da me lhor for ma pos sí vel e com 
o me nor ris co.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – A Drª Dé bo-
ra tem um co men tá rio con clu si vo a fa zer.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Tal vez, Se na dor,
a Drª Dé bo ra e a Drª Jus sa ra pos sam me res pon der
ou tra in da ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Pois não,
Se na dor.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – O art. 23, como
mu i to bem ex pli ci tou a Drª Jus sa ra, pre vê a pena de
re clu são de um a qua tro anos, o que está pro va vel-
men te com pa tí vel com o Có di go Pe nal, se gun do ela.
Já os arts. 33 e 34, em que um pre vê que pro du zir em -
briões além da quan ti da de per mi ti da e o ou tro ar ma-
ze nar, des tru ir ou ce der em briões, a re clu são é de
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três a seis anos, ou seja, a pena é pra ti ca men te três
ve zes su pe ri or à pena pre vis ta para o caso da re du-
ção em bri o ná ria. Então, ou o Có di go Pe nal está mu i to
bran do ou esta lei con tém uma pro pos ta mu i to ri go ro-
sa, ou se a le gis la ção deve re al men te con si de rar mais 
gra ve a pro du ção de em briões a mais do que even tu-
al men te a prá ti ca do abor to por meio da re du ção em -
bri o ná ria.

Gos ta ria de ob ter uma aná li se a res pe i to dis so,
mes mo por que nós, mé di cos, te mos dú vi da se há di -
fe ren ça con ce i tu al en tre de ten ção e re clu são, por que
ora o Subs ti tu ti vo pre vê re clu são, ora pre vê de ten ção
e tam bém quan to à quan ti da de de pena: se ri am dois
anos de de ten ção, pois me pa re ce, para nós que so -
mos le i gos, se ria um fato de me nor re per cus são do
que o pre vis to para a re clu são.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao Se na dor Se bas tião Ro cha e pas so, ini ci al men te, a
pa la vra à Drª Dé bo ra Di niz e, a se guir à Drª Jus sa ra
Ma ria Leal.

A SRA. DÉBORA DINIZ – Pas so ime di a ta men-
te a aná li se da ques tão à Drª Jus sa ra quan to à re clu-
são, de ten ção e com pa ra ção de pena. O meu úni co
co men tá rio se ria a res pe i to de uma per gun ta an te ri or
for mu la da pelo se nhor so bre onde po de ría mos en-
con trar es ta tís ti cas, pois, se o se nhor me per mi te re -
tor nar, veio-me um dado que se ria mu i to elu ci da ti vo
para res pon der à sua per gun ta.

Na ver da de, o que pre ci sa mos nes te mo men to,
en quan to não te mos da dos con fiá ve is, não no sen ti do
de que haja má-fé, por que não te mos uma pa dro na-
gem de como qua li fi cá-los, te mos de bus car pis tas.
Uma das pis tas de que me re cor do é um dos es tu dos
em que se acom pa nhou du ran te dez anos o cres ci-
men to de tri gê me os no cen so dos Esta dos Uni dos. A
cada dois anos, eles cres cem cer ca de mil por cen to,
o que não é por vias na tu ra is, pois se tra ta de um
cres ci men to ja ma is vis to den tro de um pro ces so na tu-
ral de fi li a ção. Daí acre di to que se ria um dado in di ca ti-
vo do quan to a me di ci na da re pro du ção tra ria gê me os
ou tri gê me os.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Nos Esta dos Uni -
dos, esse nú me ro não é li mi ta do?

A SRA. DÉBORA DINIZ – Isso não é de ter mi na-
do em lei, mas sim, nes sa ca su ís ti ca a que fiz men -
ção, de que se acre di ta que se de ter mi na caso a caso, 
a par tir da sa ú de da mu lher, do con sen ti men to for ma-
do, só que a le gis la ção do abor to...

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – A ten dên cia à
gra vi dez mul ti ge me lar deve ser mu i to su pe ri or à da -
que les que ado tam li mi tes.

A SRA. DÉBORA DINIZ – Não, por que há uma
ques tão, qual seja, a re du ção em bri o ná ria é per mi ti-
da, pois nos Esta dos Uni dos é ma té ria de tra ta men to
fe de ral em que o li mi te está mu i to mais avan ça do.
Então são por ques tões de foro in di vi du al, mu i tas ve -
zes re li gi o sa, ou por pre mis sas éti cas que fa zem com
que as mu lhe res le vem adi an te e são ca sos nos Esta -
dos Uni dos, no ti ci a dos, de que as mu lhe res es tão
grá vi das de sete, de oito em briões. É exa ta men te de
lá que vem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Pas so a pa -
la vra à Drª Jus sa ra Ma ria Leal.

A SRA.  JUSSARA MARIA LEAL DE ALMEIDA
– Eu já ha via co men ta do a res pe i to das pe nas com o
se na dor Tião Vi a na, de que há a ne ces si da de de ha -
ver uma dis cus são ma i or com um es pe ci a lis ta em Di -
re i to Pe nal. De ve ria es tar pre sen te aqui um cri mi na lis-
ta, até para ana li sar me lhor es sas ques tões. Ape sar
de ser Pro fes so ra de Di re i to Ci vil e esta não ser exa ta-
men te a mi nha área, pos so adi an tar que a pena de re -
clu são é mu i to mais gra ve do que a pena de de ten ção.
A pena de re clu são, para se ter uma idéia ge ral, deve
ser cum pri da no sis te ma pe ni ten ciá rio, e a pena de
de ten ção pode até ser cum pri da em de le ga ci as; a
pena de de ten ção pode re ce ber uma co mu ta ção para 
pe nas mais bran das, e a de re clu são não ad mi te.

Com re la ção à dis tin ção do ape na men to, par ti-
ci pei da ela bo ra ção do Subs ti tu ti vo e pos so lhe as se-
gu rar que o ra ci o cí nio foi mais ou me nos o se guin te:
para a prá ti ca da re du ção em bri o ná ria a pena de re -
clu são é de um a qua tro anos, pois a re du ção em bri o-
ná ria é um abor to, como bem dis se a Pro fes so ra Sil -
ma ra. Se é abor to, não há como mo di fi car, pois é exa -
ta men te o mes mo fato.

O Se na dor Ro ber to Re quião fez ques tão de fa -
zer cons tar aqui por que nes sa lei tra ta re mos de re-
pro du ção em bri o ná ria as sis ti da, e a re du ção em bri o-
ná ria pode ser mo ti va da pe las téc ni cas da re pro du-
ção hu ma na as sis ti da, por isso fez men ção ex pres sa
no art. 23.

Por que, en tão, a pena se ria mais gra ve em ca -
sos de pro du ção de em briões além da quan ti da de
per mi ti da? Por que a re du ção em bri o ná ria pode ser
ori gi na da de uma ges ta ção que não a da re pro du ção
hu ma na as sis ti da. Ago ra, a pro du ção de em briões
além da quan ti da de per mi ti da, ora bem, esse tex to
le gal, esse pro je to de lei já con tém o li mi te da pro du-
ção de em briões.Esse li mi te está pre vis to no art. 14,
se não me en ga no, se gun do o qual “po de rão ser pro -
du zi dos e trans fe ri dos até três em briões, res pe i ta da
a von ta de da mu lher re cep to ra.”. Então, pri me i ro,
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pro du zir em briões além da quan ti da de per mi ti da.
Essa quan ti da de per mi ti da se ria de três em briões e
di ga mos que a mu lher re cep to ra que i ra re ce ber os
três em briões. Se a pro du ção for aci ma de três, exis -
ti rá o cri me, mas, se a pro du ção for de até três em -
briões e, mes mo as sim, res pe i ta da a von ta de da mu -
lher re cep to ra, for fe i ta a trans fe rên cia, pode ser que
por uma fa lha até nas in for ma ções ini ci a is, daí a im -
por tân cia do con sen ti men to li vre e in for ma do, a mu -
lher te nha ma ni fes ta do a von ta de de re ce ber os três
em briões e du ran te a ges ta ção ha ver a ne ces si da de
da re du ção em bri o ná ria, cer to? Então uma ques tão
é pro du zir em briões a mais do que o per mi ti do no
tex to le gal e ou tra é, mes mo res pe i tan do li mi te le gal,
fa zer a trans fe rên cia na mu lher e mo ti var a re du ção
em bri o ná ria.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Se V. Exª. me
per mi te, Pre si den te, ape nas para men ci o nar, não há
dú vi da de que o Có di go Pe nal Bra si le i ro tem que ser
adap ta do a essa nova le gis la ção, por que, como pre -
ce i tua o art. 34, eli mi nar, des tru ir ou ce der em briões,
ou seja, des tru ir em brião que ain da es te ja con ge la do,
fora do úte ro ma ter no, a pena será de três a seis anos; 
des tru ir no úte ro ma ter no, a pena será de um a qua tro
anos, ou seja, é mais gra ve a des tru i ção de um em -
brião an tes do seu im plan te do que des truí-lo in-
tra-úte ro, en tão a le gis la ção está in con gru en te.

Não es tou di zen do que o re la tor es te ja equi vo-
ca do; acre di to que ime di a ta men te te nha mos que
adap tá-la, fa zen do uma re for ma no Có di go Pe nal,
para pelo me nos equi pa rar as pe nas.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Pas so a pa -
la vra à Drª Jus sa ra Juny.

A SRA. JUSSARA JUNY DE ABREU
CHINELATO E ALMEIDA – Ape nas gos ta ria de fa zer
um es cla re ci men to ao apar te do Dr. Nel son Car do so
de Alme i da.

Eu não pro pus que não hou ves se re du ção em -
bri o ná ria para que de po is fos se fe i ta a ado ção pré-im -
plan ta tó ria. Não foi isso o que eu dis se. O que apre -
sen tei fo ram duas ver ten tes opos tas da ques tão. De
um lado, o abor to, que é a mor te, e, de ou tro lado, a
ado ção, que é a vida. Não fiz essa pro pos ta, como V.
Sª en ten deu. Então cre io que nes se as pec to, Dr. Nél -
son, não há po lê mi ca en tre mim e o se nhor. Sem dú vi-
da, abor to para sal var a vida da ges tan te não é cri me.
Então não há po lê mi ca en tre nós quan to a esse as -
pec to. A po lê mi ca que, acre di to, per sis ti rá en tre nós e
en tre vá ri as pes so as será a exis tên cia do ano ni ma to
e a do não-ano ni ma to, por que mais uma vez de fen do
ser di re i to à iden ti da de ge né ti ca ou ao co nhe ci men to

das ori gens como um di re i to de per so na li da de, que é
ina li e ná vel. Não há con tra to que con sig na rá o ano ni-
ma to e que vá pre va le cer em ju í zo, por que o di re i to de 
per so na li da de é ina li e ná vel. Há mu i tos as pec tos do
con sen ti men to in for ma do que tam bém não vão pre-
va le cer, por que os di re i tos de per so na li da de são in-
ser sí ve is e ina li e ná ve is. Então po de re mos con sig nar
no con tra to tudo o que os mé di cos qui se rem e de po is,
em ju í zo, dis cu ti re mos o con te ú do do con tra to, por -
que di re i tos de per so na li da de não são in ces sí ve is.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Mu i to obri -
ga do aos Se na do res Se bas tião Ro cha e Car los Pa -
tro cí nio pela con tri bu i ção. O De pu ta do De Ve las co
tam bém de se ja fa zer um úl ti mo co men tá rio.

O SR. DE VELASCO – Sr. Pre si den te, é sim-
ples men te para me pe ni ten ci ar pelo uso da im pro pri e-
da de vo ca bu lar ao di zer se men te, que in clu si ve o no -
bre Se na dor Car los Pa tro cí nio ci tou. Na ver da de, eti -
mo lo gi ca men te, se men te já atri bui vida den tro dela.
Eu de ve ria ter dito grão ou ar re me do de se men te para 
evi tar esta im pro pri e da de. De se jo me pe ni ten ci ar e
pe dir des cul pas às Vos sas Exce lên ci as, tan to que de
se men te vem sê men, que tam bém con tém vida.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Agra de ço
ao no bre De pu ta do De Ve las co e que ro de i xar o mais
ab so lu to agra de ci men to a to dos os ex po si to res e de -
ba te do res em nome tam bém do Se na dor Ro meu
Tuma, Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is,
e da Se na do ra Ma ri na Sil va, Vice-Pre si den te.

Re gis tro que ago ra te mos a res pon sa bi li da de
de ten tar, na ins tru ção des ta ma té ria, ob ter o me lhor
re sul ta do: uma le gis la ção que não ve nha a ser des ne-
ces sá ria ou ex ces si va, como mu i to bem re gis trou a
Drª Dé bo ra Di niz em um tex to de sua au to ria que tive
a opor tu ni da de de ler. Ape nas gos ta ria de so li ci tar a
to dos os ex po si to res que en vi as sem ou de i xas sem
có pia do que foi ex pos to aqui para que pos sa mos de -
po is for mu lar um do cu men to que ve nha a ser di vul ga-
do em nome da Co mis são de Assun tos So ci a is para o 
in te res se pú bli co e para um me lhor apro ve i ta men to
da ma té ria que se gu ra men te ain da tra mi ta rá pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos e por ou tros fó runs.

Re gis tro o meu agra de ci men to, em nome da
Co mis são de Assun tos So ci a is e do Se na do Fe de ral,
às bri lhan tes ex po si ções que, não te nho dú vi das, en -
gran de cem a Co mis são pelo con te ú do e pela for ma
com que foi ex pos to o as sun to pe los de ba te do res.
Mu i to obri ga do.

(Le van ta-se a re u nião às vin te e uma
ho ras e trin ta e nove mi nu tos.)
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os pa re-
ce res li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

OF. Nº 8/03 – PRES./CAS

Bra sí lia, 20 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
esta Co mis são, em re u nião no dia 8 de maio de 2002,
apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do
Se na do nº 90, de 1999, que “Dis põe so bre a Re pro-
du ção Assis ti da”, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, nos ter mos da Emen da Subs ti tu ti va nº 1-CAS.
Na dis cus são su ple men tar em 15 de maio de 2002,
fo ram apre sen ta das 10 emen das, de au to ria dos Se -
nho res Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ge ral do Althoff,
Ro ber to Re quião, Be ní cio Sam pa io e Ro me ro Jucá.
Na re u nião do dia 20 de mar ço de 2003, foi apro va do
em tur no su ple men tar o Subs ti tu ti vo, nos ter mos das
Su be men das nº 1 e nº 2 – CAS.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro me ro Jucá, Pre-
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nos ter -
mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no,
fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po-
si ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do nº 90,
de 1999, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Sar ney,
pela Li de ran ça do PMDB, e, em se gui da, ao Se na dor
Mar co Ma ci el, pelo PFL.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra pela or dem à Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, on -
tem foi apro va do na Co mis são de Edu ca ção um re-
que ri men to dos Se na do res Arthur Vir gí lio e José
Agri pi no, fru to do de ba te, que já per me ou o ple ná rio e 
os ór gãos de im pren sa, para que pu dés se mos ou vir o 
Se cre tá rio de Co mu ni ca ção de Go ver no e Ges tão
Estra té gi ca da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Luiz Gus hi-
ken.

Esse re que ri men to foi apro va do na Co mis são
de Edu ca ção numa ini ci a ti va di li gen te dos Se na do res
já ci ta dos. To da via, ao lon go dos úl ti mos dias, além do 
de ba te que pro pi ci ou o re que ri men to para a vin da do
Se cre tá rio Luiz Gus hi ken à Co mis são de Edu ca ção, o 
qual ver sa va so bre o di ri gis mo cul tu ral, a im pren sa
vem pu bli can do ar ti gos le van tan do ou tra ques tão que 
en ten de mos per ti nen te ao de ba te. Hoje, a Fo lha de
S.Pa u lo, na co lu na do Nel son de Sá, que tem o tí tu lo
Mi lhões, bem como a de ou tros co lu nis tas, traz bem
cla ro esse de ba te que que ro le van tar, para que pos -
sa mos dar en ca mi nha men to à ma té ria.

O ar ti cu lis ta diz o se guin te:

Gil ber to Gil ga nhou o que que ria.
Di nhe i ro.

Como in di ca va on tem na Glo bo um
dos ci ne as tas lo bis tas, a re vol ta dos pro du-
to res ca ri o cas foi com a con cen tra ção de di -
nhe i ro nas mãos do Mi nis tro Luiz Gus hi ken.
Do ci ne as ta Ze li to Vi a na:

– São R$600 mi lhões. A se cre ta ria (de
Gus hi ken) fe chou isso tudo em suas mãos.

Não mais. Na ex pres são de Gil, “ago ra
as po lí ti cas cul tu ra is vol tam a ser con du zi-
das pelo Mi nis té rio da Cul tu ra”.

O pro du tor Luiz Car los Bar re to e o ci-
ne as ta Cacá Di e gues tam bém ga nha ram o
que que ri am. Di nhe i ro.

Gus hi ken anun ci ou que vai or de nar às
em pre sas es ta ta is que “agi li zem os pro je tos
com con tra tos já fir ma dos”, em ou tras pa la-
vras, que re to mem a li be ra ção de di nhe i ro.

E as sim o que a Glo bo bem cha man do
de “clas se ar tís ti ca” saiu em paz com Lula,
bra dan do “viva a cul tu ra”.

Só res tou a in ter ro ga ção so bre o que
ga nha a Glo bo. Des de o fim de se ma na, os
ar tis tas ou vi dos nos te le jor na is da emis so ra
se re su mi ram a três ou qua tro, in clu in do os
ci ta dos.

E fo ram te le jor na is so bre te le jor na is,
co me çan do pelo Jor nal Na ci o nal, dan do voz 
a um lobby avas sa la dor.”

O lobby ven ceu, de novo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na-
do ra Ide li Sal vat ti, V. Exª pe diu a pa la vra pela or dem
e está ques ti o nan do...

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, já con clu i rei. Qu e ro ape nas che gar a um
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en ten di men to a res pe i to da ques tão de or dem que
es tou for mu lan do. Fal ta ape nas um pa rá gra fo.

A pi a da do “di ri gis mo cul tu ral” fi cou
ain da mais evi den te com uma aber ran te de -
cla ra ção do mes mo Ze li to Vi a na:

– Que uma em pre sa pri va da, que me
dá di nhe i ro para um fil me, faça mer chan di-
sing, vá lá. Ago ra, o Go ver no que rer?

É a di re triz cul tu ral que im pe rou na úl -
ti ma dé ca da e meia, trans fe rin do aos ge ren-
tes de mar ke ting – com di nhe i ro pú bli co – a 
de ci são so bre a pro du ção ar tís ti ca.

Por tan to, os co lu nis tas – e são vá ri os – es tão
le van tan do uma ques tão que tem que ser ca sa da
com esse de ba te do di ri gis mo cul tu ral, que diz res-
pe i to à for ma como são dis tri bu í dos os re cur sos
para a pro du ção ar tís ti ca, para que pos sam ser vi a-
bi li za das as pro du ções ar tís ti cas. Então, fiz – foi lido
na Mesa – o re que ri men to pe din do in for ma ções ao
Mi nis tro Luiz Gus hi ken so bre a des ti na ção nos úl ti-
mos anos dos re cur sos dos pa tro cí ni os, isto é, para
qua is ins ti tu i ções, qua is per so na li da des. Inda go
tam bém so bre a dis tri bu i ção re gi o nal, por que to dos
os ar ti cu lis tas tam bém le van tam esse de ba te de es -
ses re cur sos não só te rem sido di ri gi dos para al-
guns, mas tam bém para al gu mas re giões ape nas.

Como o re que ri men to foi lido e vai ser en ca mi-
nha do, te mos já, con for me in for ma ção vin da da co or-
de na ção da Co mis são de Edu ca ção, agen da da com
o Se cre tá rio Luiz Gus hi ken, para da qui a quin ze dias,
a au diên cia na Co mis são de Edu ca ção.

Então, Sr. Pre si den te, gos ta ria que agi li zás se-
mos o en vio do re que ri men to de pe di do de in for ma-
ção, para que, na au diên cia, pos sa mos fa zer o de ba te
ca sa do. Não que re mos di ri gis mo cul tu ral, não que re-
mos que a cul tu ra seja amor da ça da, di ri gi da para
uma fi na li da de. Qu e re mos que nos sos ar tis tas pos-
sam tra ba lhar com toda a sua cri a ti vi da de, mas que -
re mos jus ti ça tam bém na dis tri bu i ção dos re cur sos
para to das as re giões, para to das as mo da li da des, e
que a dis tri bu i ção des ses re cur sos não pri vi le gie al -
guns em de tri men to de ou tros.

Essa o que gos ta ria de ex por. Peço o apo io –
que te nho cer te za te rei da Mesa – para agi li zar o en -
vio des se re que ri men to e po der mos con tar com os
da dos na au diên cia, da qui a quin ze dias, com a vin da
do Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na do-
ra Ide li Sal vat ti, V. Ex.ª pode ter a tran qüi li da de ab so-
lu ta de que a Mesa não tem de i xa do de se es me rar na 

re mes sa ime di a ta a qual quer re que ri men to de in for-
ma ções.

O Mi nis tro terá o pra zo de trin ta dias para res -
pon der. Gos ta ria que V. Ex.ª te le fo nas se para que ele
res pon des se em quin ze dias. Não po de mos in sis tir
para que res pon da em me nos de quin ze dias por que
ele dis põe do pra zo re gu lar pela Cons ti tu i ção.

E já que V. Ex.ªs per ten cem ao mes mo par ti do,
po de ria te le fo nar para que apres se a res pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor José Sar ney, pela Li de ran ça do
PMDB.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, ocu po esta tri bu na para fa zer um re gis tro que
con si de ro dos mais im por tan tes para o País.

No dia 3 de maio des te ano, há me nos de uma
se ma na, há cen to e oi ten ta anos, se ins ta la va o Po der
Le gis la ti vo no Bra sil com a ses são so le ne de aber tu ra
da Cons ti tu in te de 1823.

Dia 6 de maio tam bém, já não em 23 mas em 26, 
pela pri me i ra vez, re u nia-se o Se na do da Re pú bli ca.
Esses 180 anos são im por tan tes e de vem ser mar ca-
dos na lem bran ça de to dos nós, por que este País foi
cons tru í do, as ins ti tu i ções na ci o na is fo ram cons tru í-
das den tro do Par la men to. Foi o Par la men to que
cons tru iu toda a es tru tu ra que cri ou o país, que deu
su por te à na ci o na li da de e que nos trou xe até hoje.

Em 1823, o Bra sil era uma ter ra que ti nha três
mi lhões de ha bi tan tes. Des ses três mi lhões, um ter ço
era cons ti tu í do por in dí ge nas, 25% de es cra vos. Para
que se te nha uma idéia do que era o Bra sil àque le
tem po, va mos re cor dar que Por tu gal ti nha pou co
mais de um mi lhão de ha bi tan tes. A Ingla ter ra, a gran -
de po tên cia mun di al, ti nha cer ca de dois mi lhões de
ha bi tan tes. O Bra sil saía de uma re vo lu ção, po de mos
di zer as sim, em tor no da sua in de pen dên cia, que foi
fe i ta de ma ne i ra pa cí fi ca. E na men te dos ho mens pú -
bli cos da que le tem po, a pri me i ra idéia que sur giu
como for ma de cons tru ção do País foi a con vo ca ção
de uma Cons ti tu in te. Isto é, a no ção de que o País te -
ria que nas cer den tro do Par la men to, como a ins ti tu i-
ção ma i or que se des co bri ra para que se fi zes se o go -
ver no do povo, para o povo e pelo povo.

Evi den te men te que a idéia de Cons ti tu in te es ta-
va na ca be ça dos po lí ti cos da que le tem po como a
idéia não de um ór gão de na tu re za po lí ti ca e ide o ló gi-
ca, mas de na tu re za or ga ni za ci o nal do País. A pa la-
vra Cons ti tu in te to mou um po der ide o ló gi co e po lí ti co
após a Re vo lu ção Fran ce sa de 1889, quan do foi con -
vo ca da a Assem bléia Na ci o nal, de po is que os Esta -
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dos Ge ra is se mo bi li za ram, afas tan do a no bre za e o
povo, a fim de que se pu des se ali exer cer a so be ra nia
na ci o nal.

Tam bém de vi am es tar, e es ta vam, na men te dos 
ho mens da que le tem po as idéi as da Re vo lu ção Ame -
ri ca na de 1876, da Inde pen dên cia dos Esta dos Uni -
dos. E foi as sim que, con so li da da a in de pen dên cia,
José Cle men te Pe re i ra, Pre si den te do Se na do da Câ -
ma ra do Rio de Ja ne i ro, foi o pri me i ro a ter a idéia de
pro por a con vo ca ção de uma Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te.

José Cle men te Pe re i ra fa zia par te de um gru po
que tal vez te nha sido o que mais in ten sa men te vi veu o
es pí ri to bra si le i ro dos que vi vi am no Rio de Ja ne i ro. Ao
seu lado es ta va Gon çal ves Ledo, mu i tas ve zes es que-
ci do, mas que é dado pe los his to ri a do res e por to dos
como tal vez um ho mem da mes ma es ta tu ra de José
Bo ni fá cio. Tam bém, ao lado de les, en con trá va mos o
cô ne go Ja nuá rio, que era um exal ta do de fen sor da in -
de pen dên cia e que le vou a idéia do “Fico” a José Cle -
men te Pe re i ra, a Dom Pe dro I, para que ele per ma ne-
ces se no Bra sil, para que pu des se ser ele o au tor da
in de pen dên cia do País. O que se de se ja va na Cons ti-
tu in te era as su mir a so be ra nia na ci o nal, e Anto nio Car -
los de Andra da, um dos três Andra das que ali es ta vam,
com José Bo ni fá cio e Mar tim Fran cis co, quan do é
aber ta a Cons ti tu in te, a pri me i ra co i sa que diz é esta
fra se bo ni ta que até hoje deve es tar em to dos nós: “O
que nos re ú ne, o que nos con gre ga, o que nos traz
aqui, é o amor ao Bra sil”. Um Bra sil que co me ça va na -
que le tem po. São es sas as suas pa la vras.

Eles, en tão, ti nham que fa zer tudo. O País não
exis tia. Ti nham que fa zer as leis, os có di gos, os sis -
te mas edu ca ci o na is, e en tão par tem para essa mo -
nu men tal ta re fa. Só exis tia a idéia do Bra sil, o im pe-
ra dor e a co roa. Então, é nes se cli ma que se abre a
Cons ti tu in te.

Ao se ins ta lar a Cons ti tu in te – é bom que re lem-
bre mos es sas co i sas, por que são epi só di os his tó ri cos
que de vem ser sem pre vis tos e re cor da dos, de como
co me ça mos e qual foi a luta que ao lon go do tem po o
Par la men to cons tru iu para fa zer o Bra sil –, en tra o
Impe ra dor e, lá, já no pri me i ro ges to de res pe i to ao
Par la men to, tira a co roa e o ce tro e os co lo ca ao lado.
Já en trou sem a co roa e o ce tro. E é José Bo ni fá cio
quem diz: – “Aqui nes te re cin to só en tra rá o Impe ra-
dor. Nin guém mais pode en trar, nem os mi nis tros,
nem nin guém”. Era o sen ti do de au to no mia do Con -
gres so, de au to no mia do Po der Le gis la ti vo, que ali
pela pri me i ra vez se im plan ta va.

Eles não sa bi am como se fa zia um par la men to,
não ti nham no ção. Então, ti ve ram que fa zer o re gi-

men to, as co mis sões. E de tal ma ne i ra eram os cos tu-
mes e a no ção que eles ti nham do par la men to, que
che ga um Cons ti tu in te de Mi nas Ge ra is, que se cha -
ma va José Ma ria Ve lo so, se não me fa lha a me mó ria,
que co me ça a ler um dis cur so e é in ter rom pi do por
José Bo ni fá cio, que lhe diz: – “V. Exª não pode ler dis -
cur sos nes ta Casa. Aqui ins cri tos só po dem ser os
pro je tos”. Era a no ção que eles ti nham do par la men to
e da fun ção dos Cons ti tu in tes.

O pri me i ro sen ti men to, por tan to, era esse sen ti-
men to de amor ao Bra sil; o ou tro era o do exer cí cio da
so be ra nia na ci o nal; e o ter ce i ro, o sen ti men to da uni -
da de do País, des sa uni da de que per mi tiu que ele
fos se o País que é hoje.

Àque le tem po, de ve mos re cor dar, a Ba hia, o
Ma ra nhão, a Pro vín cia do Rio Ne gro, que es ta va lá no
Ama zo nas, e o Pi a uí ain da não ti nham ade ri do a in de-
pen dên cia e, por tan to, não ti nham as sen to na Cons ti-
tu in te. Mas, mes mo as sim, Sil va Lis boa, que de po is
veio a ser o Vis con de de Ca i ru, quan do di zi am isso,
ele di zia: “mas eles che ga rão”. Em se gui da, che gou a
Ba hia e, no ano se guin te, che ga va o Ma ra nhão e, em
28 de ju lho, o Pará. Assim se in cor po ra vam to dos for -
man do este gran de País, ín te gro, que foi fe i to e man ti-
do na sua uni da de ao lon go do tem po.

Em se gui da eles co me çam a pen sar como de -
ve ri am pro ce der e es ta be le cem que po di am apre sen-
tar me mó ri as. As me mó ri as eram pro po si ções fe i tas
para se rem apro va das, as sim como se hoje fi zés se-
mos pro je tos de lei.

Então, José Bo ni fá cio mar ca fa zen do a pri me i ra
me mó ria, que era a trans fe rên cia da ca pi tal para o
Pla nal to Cen tral, em 1823. Esses ho mens che ga vam
com es sas idéi as. Ou tras me mó ri as fe i tas em se gui da
por José Bo ni fá cio pre vi am a ca te que se dos ín di os e
a ex tin ção da es cra va tu ra.

Co me ça, en tão, a ta re fa da Cons ti tu in te. E, nes -
sa ta re fa, eles pen sa vam, em pri me i ro lu gar, na re la-
ção en tre os Po de res, a idéia, a no ção de har mo nia
en tre os Po de res. É sem pre bom lem brar: es ses ho -
mens es ta vam em 1823, em uma ci da de de 40 mil ha -
bi tan tes, e mu i tos de les che ga vam a ca va lo e o amar -
ra vam na por ta de onde se ria o lu gar do par la men to.
Quem eram al guns de les? É bom re cor dar: Sil va Lis -
boa, como dis se, veio a ser o Vis con de de Ca i ru, de -
po is o gran de ho mem que dis cu tia as idéi as eco nô mi-
cas e, na Cons ti tu in te, quan do le mos os ana is, o en -
con tra mos par ti ci pan do, pro fun da men te, de tudo, ci -
tan do Adam Smith, que já era lido na que le tem po por
eles; Fer re i ra Fran ça; Car va lho e Melo, gran de ju ris ta
que de po is veio a ser o ho mem de que D. Pe dro se va -
leu para, con jun ta men te com Car ne i ro de Cam pos,
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fa ze rem a Cons ti tu i ção ou tor ga da; Mi guel Cal mon, da 
Ba hia, tam bém eco no mis ta, Cal de i ra Brant, Aca i a ba
de Mon te su ma, que de po is veio a ser o Vis con de de
Je qui ti nho nha.

Os te mas que eles co me ça ram a dis cu tir, em
pri me i ro lu gar, a idéia ge ne ro sa do Bra sil, a idéia ge -
ne ro sa des te País, a pri me i ra ma té ria que eles re sol-
vem dis cu tir é a anis tia. De po is da guer ra da in de pen-
dên cia, en tre por tu gue ses e bra si le i ros, eles apre sen-
tam o pro je to da anis tia, da con ci li a ção, da con si de ra-
ção en tre na ti vos e ado ti vos. É a ter ce i ra idéia ge ne ro-
sa – a pri me i ra é a de amor ao Bra sil; a se gun da idéia
ge ne ro sa é a da união do País -, a ter ce i ra, den tro do
mes mo sen ti do, a idéia da anis tia, a idéia de que de-
ve mos es que cer as lu tas para cons tru ir aqui lo que
eles co me ça ram a cons tru ir que é o Bra sil.

Então, va mos ver os te mas que fo ram dis cu ti dos
na Cons ti tu in te: pro mul ga ção das leis, pro i bi ção de
em pre gos de de pu ta dos, já na que le tem po, nos pri -
me i ros dias, eles co lo ca vam isso.

Ou tra dis cus são in te res san te, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, era, por exem plo, quan do che -
ga ram e fa la ram que os Cons ti tu in tes de ve ri am re ce-
ber sa lá ri os, ao pro tes to de Mar tim Fran cis co que di -
zia: “Não. Sa lá ri os não. Sa lá ri os é algo pe jo ra ti vo para 
os Cons ti tu in tes. Cha me mos nos sa re mu ne ra ção de
ho no rá ri os, por que vem de ho nor. Esta mos numa
fun ção que re ce be ho no rá ri os e não sa lá ri os”. Eram
es sas pre o cu pa ções que eles ti nham, e mar cha vam
para cri ar o que foi aque le tem po.

Ou tra co i sa que en con tra mos é a idéia da cri a-
ção da uni ver si da de. Ora, num país em que não ha via
co lé gi os, aque les ho mens so nha vam com a uni ver si-
da de, pen sa vam em cons tru ir uma uni ver si da de. Um
de les, Car ne i ro de Cam pos, dis se: “Uma uni ver si da-
de no Ma ra nhão e ou tra em São Pa u lo; ou tra no Rio
de Ja ne i ro e ou tra em Olin da”. Enfim, es sas eram idéi -
as dos cons tru to res da na ci o na li da de.

Dis cu tia-se im pren sa quan do não exis tia a li ber-
da de de im pren sa. Dis cu ti am-se os pre di ca men tos da 
ma gis tra tu ra quan do não tí nha mos ma gis tra tu ra.
Esse iní cio do Po der Le gis la ti vo mos tra como fo mos
cons tru in do as ins ti tu i ções na ci o na is ao lon go do
tem po. A idéia bá si ca que en tão sur gia era a idéia da
na ci o na li da de.

Por tan to, que ro lem brar es ses 180 anos, re cor-
dan do es ses pe que nos epi só di os da Cons ti tu in te, a
di zer que em 1834, a di zer que en tre 1850 e 1870,
quan do ti ve mos sob Pa ra ná o gran de de sen vol vi men-
to do País, a di zer que, du ran te a Re pú bli ca, sem pre
den tro do Par la men to en con tra mos so lu ções para os

pro ble mas na ci o na is. Foi aqui que se cons tru iu o Bra -
sil. A gran de di fe ren ça en tre o Par la men to e a Amé ri-
ca por tu gue sa e a es pa nho la é di fe ren ci a da por isto: o 
Bra sil é uma cons tru ção ci vil, en quan to a Amé ri ca es -
pa nho la é uma cons tru ção fe i ta em ba ta lhas por meio
das qua is fo ram cri a dos os pa í ses. Aqui não: o País foi 
cri a do, a Fe de ra ção foi for ma da pela “cons tru ção” dos 
po lí ti cos bra si le i ros. Te mos que en fren tar as crí ti cas,
mas nós do Par la men to, her de i ros des sa tra di ção, de -
ve mos es tar or gu lho sos do que a clas se po lí ti ca fez
pelo Bra sil.

Qu an do o povo bra si le i ro fala na sua li ber da de,
va mos lem brar que já na Cons ti tu in te, quan do ain da
exis tia a es cra va tu ra, quan do exis tia o po der dis cri ci o-
ná rio, es ta va es cri to que nin guém po de ria ser pre so
se não em fla gran te de li to. A idéia de di re i tos so ci a is –
e Ca i ru fa la va so bre isso –, a par te re la ti va aos di re i-
tos in di vi du a is, tudo isso foi fe i to a par tir des se tem po,
numa cons tru ção den tro do Par la men to.

Pre sen ci ei al guns mo men tos di fí ce is do País
des te Par la men to. Vi mu i tos mo men tos di fí ce is.
Assis ti aos acon te ci men tos de 1954, de 1960, de
1961 e de 1964. Assis ti a to dos es ses epi só di os, mas
sem pre ob ser vei que os po lí ti cos bra si le i ros não
apro ve i ta vam os mo men tos de cri se para li qui da-
rem-se uns aos ou tros, mas se uni am em tor no de um
es pa ço co mum, para en con trar a so lu ção que as se-
gu ra va a con ti nu i da de do Par la men to e do País. 

Nes te dia em que es ta mos co me mo ran do es ses
180 anos e es ses 177 anos do Se na do, de ve mos fa -
zer o povo bra si le i ro re cor dar que te mos de fe i tos, mas 
que sem pre es ta mos aqui para re co nhe cê-los. De ve-
mos ao Par la men to a gran de cons tru ção das ins ti tu i-
ções na ci o na is. É den tro do Par la men to que en con-
tra re mos to das as so lu ções para nos sos pro ble mas,
por que aqui é onde o povo pode ques ti o nar to dos os
seus pro ble mas, pode até ques ti o nar o pró prio Par la-
men to. É essa a tra di ção que te mos e que que ro re ve-
ren ci ar em com pa nhia de to dos nes te dia, di zen do
que de ve mos per ma ne cer como man te ne do res das
tra di ções do pas sa do e cons ci en tes das nos sas res -
pon sa bi li da des em ter mos de fu tu ro.

Mu i to obri ga do. (Pal mas).
O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Sar -

ney, V. Exª me per mi te um apar te? Se na dor Alme i da
Lima.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Com mu -
i to pra zer.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Sar -
ney, como um dos mais no vos, por que ini cio mi nha
vida par la men tar nes ta Le gis la tu ra, apar te ar V. Exª
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nes te ins tan te re pre sen ta para mim uma res pon sa bi li-
da de mu i to gran de, prin ci pal men te por que uma per -
so na li da de como V. Exª, pro fun do co nhe ce dor da his -
tó ria do nos so País, es pe ci al men te do Par la men to
bra si le i ro, me de i xa apre en si vo. Mas eu não po de ria
per der esta opor tu ni da de para ho me na ge ar V. Exª e
con gra tu lar-me com suas pa la vras por esta data his -
tó ri ca para a vida do Par la men to Na ci o nal. Tam bém
que ro pe dir per mis são para acres cer aos re gis tros
que V. Exª fez de ho me na gem ao Par la men to, que é
ex tre ma men te me re ce dor des ses elo gi os, e à clas se
po lí ti ca bra si le i ra des de a épo ca do Impé rio, que sou -
be mu i to bem con tor nar cri ses. Re fi ro-me ao pe río do
do II Impé rio, já com o Impe ra dor Dom Pe dro II e com
a ado ção dos qua tro po de res, mais pre ci sa men te o
Mo de ra dor, ins titu in do, não na Cons ti tu i ção, mas na
prá ti ca, um sis te ma par la men ta ris ta, em res pe i to exa -
ta men te às idéi as do Par la men to. Mas a His tó ria do
Bra sil não pode de i xar de re gis trar que, em bo ra te nha
sido tão elo qüen te a nos sa his tó ria do Par la men to, há
uma má cu la nes se pe río do a que V.Exª se re fe re, que
é o da pri me i ra Cons ti tu in te. E aí, não por con ta do Par-
la men to, mas do pró prio Impe ra dor, ao in ter rom per os
tra ba lhos da Cons ti tu in te, pre fe rin do ou tor gá-la ao
País. Essa re fe rên cia his tó ri ca deve ser vir para to dos
nós, pois, sem dú vi da al gu ma, é uma man cha que a
clas se po lí ti ca deve ter na lem bran ça, para que mo-
men tos como aque le e ou tros que se su ce de ram – que 
eu par ti cu lar men te con si de ro de ex ce ção – não ve-
nham a se re pe tir. Era essa a mi nha pa la vra de con gra-
tu la ção a V. Exª pelo bri lhan te pro nun ci a men to, acres -
cen tan do esse re gis tro so bre o com por ta men to do
nos so pri me i ro Impe ra dor, que nada traz de ruim à
ima gem do Par la men to, mas, ao con trá rio, enal te ce-o
. Mu i to obri ga do, ilus tre Se na dor José Sar ney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Agra de-
ço o apar te de V. Exª e o in cor po ro ao fi nal do meu dis -
cur so. Não me re fe ri ao fe cha men to da Cons ti tu in te,
por que es tou fa lan do so bre a aber tu ra do Po der Le -
gis la ti vo no Bra sil. Tam bém àque le mo men to de fe-
cha men to da Cons ti tu in te de ve mos um exem plo pelo
ges to de in de pen dên cia dos Cons ti tu in tes da que le
tem po. Mu i tos de les sa í ram para se rem pre sos. Na
sa í da, no mo men to em que se fe cha va, es ta va um ca -
nhão na fren te da por ta do Par la men to.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – E Antô -
nio Car los de Andra da, ao olhar o ca nhão, ti rou o cha -
péu e dis se: “Só me cur vo por que es tou sen do ví ti ma
de um ato de vi o lên cia e de for ça”. Cum pri men tou o
ca nhão, saiu, e de lá foi pre so na for ta le za onde foi re -

co lhi do. José Bo ni fá cio não es ta va nes se mo men to
no Par la men to. Foi pre so qua tro dias de po is. Mu i tos
fo ram pre sos. Gon çal ves Ledo já es ta va des ter ra do,
já se en con tra va em Bu e nos Ai res no exí lio, de po is de 
ter fu gi do.

Qu e ro di zer a V. Exª que o exem plo da Cons ti tu-
in te foi ex tra or di ná rio. Fru ti fi cou de tal ma ne i ra que a
Cons ti tu i ção, que foi ou tor ga da, foi fe i ta em gran de
par te por aque les Cons ti tu in tes que es ta vam lá. Mais
do que isso, D. Pe dro I – que foi um ho mem ex tra or di-
ná rio, o qual de ve mos res pe i tar, por que foi o pri me i ro
que as su miu a na ci o na li da de, o pri me i ro que se dis se
bra si le i ro e de fen sor per pé tuo do Bra sil – di an te des -
se fato pa gou com sua co roa e com o tro no. Com a ab -
di ca ção, pa ga va o erro do fe cha men to da Cons ti tu in-
te. Foi ali que viu o erro que ti nha co me ti do.

Res ta u ra do o Par la men to, en fren ta mos to dos
os pro ble mas da re gên cia, en fren ta mos o ato adi ci o-
nal para vi a bi li zar a Cons ti tu i ção ou tor ga da. Em 1840, 
ins ti tu ía mos o Par la men ta ris mo, que fun ci o nou com o 
Po der Mo de ra dor, com o Con se lho de Esta do e com
as ins ti tu i ções que fo ram fe i tas no Impé rio. Mas não
es tou fa lan do só des sas ins ti tu i ções; es tou fa lan do
das idéi as fun da men ta is que nas ce ram den tro da
Cons ti tu in te e que fi ze ram as idéi as do Bra sil ci vi lis ta,
des te País man ti do na sua in te gri da de com es sas
idéi as ci vi lis tas, idéi as que, no sé cu lo XX, este ho-
mem, sím bo lo do Se na do, Rui Bar bo sa, de fen deu, to -
das elas, em opo si ção ao po der da for ça.

Ouço o apar te de V. Exª, Se na dor Tião Vi a na.
O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Pre si den te

José Sar ney, na ver da de não se tra ta de um apar te.
Peço a pa la vra ape nas para di zer a V. Exª que nes te
mo men to não es ta mos ape nas as sis tin do a uma ho -
me na gem à his tó ria do Se na do Fe de ral, a es ses 180
anos bo ni tos da de mo cra cia e da his tó ria bra si le i ra. V.
Exª não pro nun cia um dis cur so quan do fala so bre a
his tó ria po lí ti ca, mas uma con fe rên cia. O apro ve i ta-
men to é enor me para to dos nós. Eu ape nas gos ta ria
de ten tar con tri bu ir com uma bre ve lem bran ça de algo 
que sei ser V. Exª pro fun do co nhe ce dor. Na cons tru-
ção cí vi ca do Bra sil pela au to ri da de po lí ti ca, pe los ho -
mens que de ba te ram a cons ciên cia po lí ti ca bra si le i ra
e a for ma ção do Esta do na ci o nal, aque le can to da
Ama zô nia oci den tal, o Acre, foi con so li da do e con-
quis ta do por ou tras vias, mas sob a égi de da cons-
ciên cia cí vi ca e sá bia do Di re i to. Rui Bar bo sa es ta va
in se ri do na que le mo men to his tó ri co.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Pre si den te José 
Sar ney, eu tam bém gos ta ria de par ti ci par.
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O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Eu gos ta-
ria de agra de cer o apar te do Se na dor Tião Vi a na e de
pres tar uma ho me na gem ao Esta do do Acre. Re al men-
te, aque le é um pe da ço do Bra sil que ain da não es ta va
in te gra do ao nos so ter ri tó rio, até por que não sa bía mos
onde eram as fron te i ras do Bra sil, mas aque les ho mens
já pen sa vam com in te gri da de na ci o nal.

Não sa bía mos o que era a Ama zô nia, mas o
Mar quês de Pom bal, quan do nas cia a ocu pa ção da
Ama zô nia, já nas car tas que fa zia no me an do o seu so -
bri nho, o Mar quês de Melo e Pó vo as, Pre si den te da
Pro vín cia do Rio Ne gro, che ga va ao pon to de re co-
men dar que as tro pas por tu gue sas se jun tas sem ao
san gue in dí ge na para que pu dés se mos ter o san gue
por tu guês ocu pan do a Ama zô nia. Isso foi em 1757.
De po is do ter re mo to de Lis boa, que foi em 1755, quan -
do as su miu o Mar quês de Pom bal, ele veio e man dou
di zer isso, quan do cri ou a Pro vín cia do Rio Ne gro.

O Acre vem de po is, numa cons tru ção ex tra or di-
ná ria de um ho mem ad mi rá vel, o Ba rão do Rio Bran -
co, que, quan do che gou ao Bra sil, foi o pri me i ro es ta-
dis ta bra si le i ro a ter a no ção das fron te i ras. Ele, que
vi nha da Eu ro pa, de po is de pas sar ali 30 anos, jul ga-
va que a pri me i ra co i sa que nós tí nha mos a fa zer era
jus ta men te evi tar lu tas de fron te i ras. Por isso, ele re -
sol veu to dos os pro ble mas de fron te i ra, e um de les
era o re la ti vo ao Acre. 

O Ba rão do Rio Bran co re co men da va – nas car-
tas se cre tas que fa lam so bre o pro ble ma do Acre, que 
o Ita ma raty guar da até hoje – aos nos sos em ba i xa do-
res que não de i xas sem de fa zer gen ti le zas aos pre si-
den tes bo li vi a nos du ran te a ne go ci a ção do Acre. Aí
apa re ce a fi gu ra de Plá ci do de Cas tro, que tam bém
de ve mos re ve ren ci ar.

Mu i to obri ga do a V. Exª pela ho me na gem ao
Acre, que é tão bra si le i ro, ou até mais, pois po de mos
di zer que ele se tor nou bra si le i ro pela sua von ta de.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Pre si den te,
ago ra uma ho me na gem ao Pi a uí.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Com mu -
i to pra zer.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Pre si den te, es -
ta mos a co me mo rar os 180 anos do Par la men to, mas
eu que ria dar tes te mu nho dos 50 anos de gran de za
de sua vida pú bli ca como par la men tar e no Exe cu ti vo.
So mos vi zi nhos, mas suas ra í zes es tão no Pi a uí. A
sua co ra gem vem do seu avô, lá de Va len ça. Ele com -
ba teu can ga ce i ros e de po is se fi xou no Ma ra nhão.
Mas a ori gem des sa co ra gem é de ho mem do Pi a uí.
Em 1953, V. Exª apa re ceu no Rio de Ja ne i ro, à la Errol 
Flynn, ar tis ta da épo ca, e con quis tou o Rio. Con vi veu

com La cer da, com Ulysses, com Tan cre do, com Pra -
do Kelly, com Ma ga lhães Pin to, com to dos, e que brou
a mais for te oli gar quia que exis tia no Ma ra nhão, a de
Vi to ri no Fre i re. So mos vi zi nhos e eu sou fi lho de ma -
ra nhen se. Qu e ro di zer que o go ver no de V. Exª nin-
guém nun ca ex ce deu na nos sa re gião. Entre mu i tos
en can tos aque la pon te de São Luís do Ma ra nhão. Sr.
Pre si den te, o des ti no nos fez en con trar. V. Exª não se
lem bra: eu, mu i to jo vem, re tor nei por que quis ao Pi a-
uí, e V. Exª, que ha via ter mi na do o go ver no e es ta va
em cam pa nha para vir para este Par la men to.E o per -
no i te era em Par na í ba, com seu ami go Se bas tião
Fur ta do e a es po sa. Nós nos en con tra mos à be i ra do
rio Iga ra çu, que abra ça a ci da de de Par na í ba. Vi o es -
for ço e a luta de V. Exª para vir a este Se na do Fe de ral.
Deus me per mi tiu, de po is, que nos en con trás se mos:
eu De pu ta do e V. Exª Pre si den te do PDS. V. Exª me
deu um en si na men to mu i to gran de, em uma fra se que 
apren di: “po lí ti ca se faz com po lí ti ca”. De po is, o des ti-
no me fez ser Pre fe i to de mi nha ci da de e Go ver na dor
do Esta do por duas ve zes. Con vi vi in ti ma men te com
qua tro Pre si den tes da Re pú bli ca. Não ando es tu dan-
do a his tó ria, que V. Exª co nhe ce tão bem, mas, como
Pre fe i to de Par na í ba, con vi vi com V. Exª e com os
Pre si den tes Fer nan do Col lor, Ita mar Fran co e Fer-
nan do Hen ri que Car do so. Qu e ro dar o meu tes te mu-
nho: V. Exª é o mais ge ne ro so e o mais sá bio de to dos
es ses com os qua is con vi vi. V. Exª go ver nou este País 
em um dos mo men tos mais di fí ce is não ape nas des -
tes 180 anos de Par la men to, mas dos 500 anos de
Bra sil. V. Exª as su miu com uma des ti na ção. O Pre si-
den te mi li tar não lhe pas sou a fa i xa. V. Exª não in di cou
os Mi nis tros, mas teve sa be do ria e ins pi ra ção. Na pri -
me i ra re u nião com os Mi nis tros que não eram os es -
co lhi dos por V. Exª, V. Exª dis se que acre di ta va em
Deus e que Ele, que lhe deu a vida, iria lhe dar sa be-
do ria, se re ni da de e com pe tên cia. Mu i tos eram os pro -
ble mas, mas o ma i or era a con so li da ção de mo crá ti ca.
E es ta mos aqui com a de mo cra cia con so li da da gra -
ças a V. Exª. Ne nhum Pre si den te teve tan ta sen si bi li-
da de. O Lula não vai para o pó dio pelo pro gra ma con -
tra a fome. O pro gra ma mais bem bo la do des te País
foi o pro gra ma do le i te, do Pre si den te Sar ney. O Se -
na dor Tião Vi a na, com sua sen si bi li da de de mé di co e
pro fes sor de Bi o lo gia, sabe o va lor do le i te. Como diz
o Pa dre Antô nio Vi e i ra, que tem um mu seu no Ma ra-
nhão, um bem nun ca vem em ou tro. Tal vez o Pre si-
den te José Sar ney nem sa i ba, mas sou tes te mu nha
de que aque le pro gra ma fi xou o ho mem no cam po,
com a ba cia le i te i ra. Ou tros pon tos im por tan tes do
Go ver no de José Sar ney: o vale-trans por te, o vale-ali -
men ta ção, a im pe nho ra bi li da de da casa e do lar e a
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tran si ção de mo crá ti ca. Fo ram mais de dez mil gre ves.
Não é a paz e o amor de que o Lula fala, nós vi ve mos
no Go ver no do José Sar ney. Então, Pre si den te, eu
que ria dar ou tro tes te mu nho e Deus nos fez nos en -
con trar mos aqui no Par la men to. Em seu úl ti mo li vro,
que era gra va do, por que ele não con se guia mais es -
cre ver, aju da do por um seu ami go, li te ra to como V.
Exª, que ga nhou o Prê mio No bel, Fran ço is Mit te rand,
que go ver nou a Fran ça por 14 anos, di zia que, se ele
vol tas se ao po der, iria va lo ri zar ou tros Po de res. E on -
tem V. Exª deu esse en si na men to a to dos nós, res pe i-
tan do e va lo ri zan do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e a
Jus ti ça. Então, te mos que co me mo rar os 50 anos de
José Sar ney na vida po lí ti ca do Bra sil.

O SR . JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Se na dor
Mão San ta, agra de ço-lhe bas tan te, so bre tu do por que
V. Exª sabe que, quan do se fala em Pi a uí, fala-se tam -
bém em Ma ra nhão. Ma ra nhão e Pi a uí são dois Esta -
dos que sem pre vi ve ram jun tos to das as suas di fi cul-
da des e vi cis si tu des.

Já que es ta mos fa lan do em uma data his tó ri ca,
os nos sos dois Esta dos lu ta ram pela in de pen dên cia.
No pri me i ro mo men to da in de pen dên cia, Pi a uí e Ma -
ra nhão não ade ri ram a ela, fa zen do-o ape nas um ano
de po is. Foi nas guer ras da in de pen dên cia, no Ma ra-
nhão e so bre tu do no Pi a uí, que um sol da do por tu-
guês cha ma do Fi dié es cre veu so bre as vi cis si tu des
des sas guer ras, da Ba ta lha do Je ni pa po até che gar
ao Mor ro do Ale crim, quan do as tro pas en tão se ren -
de ram. Sur gi ram as in de pen dên ci as do Ma ra nhão e
do Pi a uí jun tas, ade rin do, en tão, à in de pen dên cia do
Bra sil. Esta mos hoje fa lan do jus ta men te da Cons ti tu-
in te de 1823, quan do che gá va mos ao Bra sil no ano
se guin te.

Pois bem, além das vir tu des cí vi cas des ta Casa
que lou vo  é nes te sen ti do o meu dis cur so , ao lon go
dos anos e dos ho mens que cons tru í ram o Par la men-
to bra si le i ro e a vida pú bli ca bra si le i ra, hoje tam bém
vejo que es ta mos man ten do a tra di ção da ge ne ro si-
da de. Per ce bo a ge ne ro si da de nos apar tes que aqui
ouço. Os emi nen tes Se na do res que me apar te a ram
fo ram ge ne ro sos co mi go, este Se na dor que aqui está
para aju dá-los, para es tar mos, jun tos, ser vin do ao
Bra sil e à tra di ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Mesa

pe di ria per mis são para se in cor po rar à ho me na gem
que tão bri lhan te men te V. Exª faz aos 180 anos de im -
plan ta ção do Par la men to bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mar co Ma ci el, pela Li de ran ça
do PFL.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Como Lí der.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, de se jo ini ci ar mi nhas pa la vras sa li-
en tan do o fato de vir à tri bu na logo após o Pre si den te
José Sar ney, por que, de al gu ma for ma, as in te li gen-
tes e lú ci das ob ser va ções de S. Exª têm algo que ver
com o tema do meu dis cur so.

O Pre si den te José Sar ney lem brou es tar mos
ce le bran do 180 anos da exis tên cia do Po der Le gis la ti-
vo no Bra sil nes te ano da gra ça de 2003. Apro xi ma-
mo-nos tam bém das ce le bra ções dos 200 anos de
vida como Na ção in de pen den te. São fa tos mu i to im -
por tan tes da nos sa his tó ria, de mons tran do, como
des ta cou o Se na dor José Sar ney, que o Bra sil tem
lon ga tra di ção de vida par la men tar, nem sem pre re -
co nhe ci da no Exte ri or e pro cla ma da em nos so País.

A Ra i nha Vi tó ria, ao re ce ber Emba i xa dor bra si-
le i ro que apre sen ta va suas cre den ci a is, men ci o nou
exis tir no Bra sil uma gran de so li dez ins ti tu ci o nal pois,
em bo ra ain da uma jo vem na ção, ti nha uma Cons ti tu i-
ção vi gen te há dé ca das, que se ca rac te ri za va por ga -
ran tir es ta bi li da de à Na ção bra si le i ra.

A Cons ti tu i ção de 25 de mar ço de 1823 con se-
guiu vi go rar, em bo ra ou tor ga da, até a pro cla ma ção
da Re pú bli ca. A ela foi acres cen ta da uma úni ca
emen da, o Ato Adi ci o nal de 1834. Vale di zer que a
Cons ti tu i ção de 1823, de al gu ma for ma, ser ve-nos de 
bús so la e quem sabe de ro te i ro. Era uma Cons ti tu i ção
re la ti va men te con ci sa, di fe ren te men te da atu al que é
ex po si ti va, ana lí ti ca. Ti nha, por tan to, pou cos dis po si-
ti vos e es ta be le cia re gras que de mons tra vam mu i ta
sa be do ria. Uma de las se pa ra va o que era ma te ri al-
men te cons ti tu ci o nal – que Afon so Ari nos cha ma va
de “or ga ni ca men te cons ti tu ci o nal” – do que era for -
mal men te cons ti tu ci o nal. A nos sa pri me i ra Cons ti tu i-
ção aju dou a mol dar o País que cons tru í mos. Di ria
mais: du ran te todo o pe río do em que Car ta de 1823
vi go rou, ape sar das cri ses atra ves sa das pela Na ção,
ela con se guiu re sis tir a seus im pac tos e de i xou li ções
ain da vá li das do pon to de vis ta ins ti tu ci o nal.

O que me traz à tri bu na na tar de de hoje é jus ta-
men te uma ques tão ins ti tu ci o nal, a meu ver, ain da re -
ma nes cen te. O País avan çou sob to dos os as pec tos.
Pos te ri or men te, com a Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro
de 1891, que ins ti tu ci o na li zou a Re pú bli ca, con ti nu a-
mos avan çan do. De mos novo con tor no à or ga ni zação
es ta tal bra si le i ra, pas san do de Esta do uni tá rio a uma
Fe de ra ção.Ado ta mos o Pre si den ci a lis mo como sis te-
ma de Go ver no. Con so li da mos o sis te ma bi ca me ral,
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com a trans for ma ção do Se na do não mais em Cor te
vi ta lí cia, mas em Casa ele ti va. E con sa gra mos ou tras
ins ti tu i ções que ain da hoje re gem o nos so País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar
dos avan ços que o País vem ten do ao lon go de sua
his tó ria, ain da nos res ta mu i to a re a li zar. Gos ta ria de
me re fe rir es pe ci fi ca men te ao cam po das re for mas
po lí ti cas. Tra go, por tan to, à con si de ra ção des ta Casa
tema que se cons ti tui de pre o cu pa ção per ma nen te
des de o iní cio da mi nha vida pú bli ca: a re for ma po lí ti-
ca, sem pre re cla ma da, cons tan te men te anun ci a da,
mas in va ri a vel men te pos ter ga da.

Ge ral mente, o que tem ocu pa do a aten ção de
ex pres si vas li de ran ças po lí ti cas e da mí dia são ape nas
pro pos tas oca si o na is de al te ra ções em pon tos mu i to
es pe cí fi cos, ora da le gis la ção ele i to ral, ora da le gis la-
ção par ti dá ria. A meu ver, essa con cep ção, por seu ca -
rá ter li mi ta do, não se ca rac te ri za como um pro ces so
de re for mas, que, con for me se sabe, são for mas es-
sen ci a is de mu dan ça. Como te mos fe i to crí ti cas a essa 
vi são de cer to modo ime di a tis ta, pre do mi nan te em
nos sa evo lu ção his tó ri ca, jul go-me no de ver de ex por
meu pen sa men to sem pre ten são quer de ori gi na li da-
de, quer de ex clu si vi da de. Mi nha po si ção de cor re de
cer ta ex pe riên cia po lí ti ca e de con clu sões que são me -
nos pes so a is do que de cer tos au to res de que me va -
lho na bus ca de so lu ções para es cla re cer dú vi das.

Uma vi são ra zo a vel men te pa cí fi ca en tre os que
se de di cam ao es tu do da po lí ti ca é a de que os me ca-
nis mos, os pro ces sos, as prá ti cas e as ins ti tu i ções en -
vol vi das na vida pú bli ca cons ti tu em sis te mas que se
in flu en ci am mu tu a men te.

Como sis te ma – re fi ro-me es pe ci fi ca men te ao
sis te ma po lí ti co – de ve mos en ten der não só a de fi ni-
ção li te ral, con jun to de ele men tos, ma te ri a is ou idéi as
en tre os qua is se pos sa en con trar ou de fi nir al gu ma
re la ção, mas so bre tu do a con cep ção de con jun to de
ele men tos de tal modo co or de na dos que cons ti tu em
um todo ci en tí fi co uni tá rio ou, pelo me nos, um cor po
dou tri ná rio.

Enfim, o todo não é cons ti tu í do pela soma das
par tes, mas pela fun ção es pe ci fi ca de cada ele men to.
Ao con trá rio da fí si ca, Sr. Pre si den te, cuja ca rac te rís-
ti ca é o equi lí brio, no cam po so ci al a es ta bi li da de dos
sis te mas, na mi nha opi nião, pela com ple xi da de, não é 
per ma nen te. São sis te mas en tró pi cos em que o agra -
va men to dos de se qui lí bri os leva a de sa jus ta men tos e 
cri ses.

Essa pe cu li a ri da de obri ga-nos a dis tin guir en tre
os di fe ren tes sis te mas que com põem o con jun to do
uni ver so po lí ti co, os que in flu en ci am e os que são in -
flu en ci a dos – em ou tras pa la vras, qua is são as va riá-

ve is con di ci o nan tes e qua is são as va riá ve is con di ci o-
na das.

É evi den te que o sis te ma ele i to ral cons ti tui-se
va riá vel con di ci o nan te do sis te ma par ti dá rio, e am-
bos, va riá ve is que con di ci o nam o sis te ma de Go ver-
no. Com isso, pre ten do di zer que, quan do se fala em
sis te ma po lí ti co, se sabe que ele com põe ba si ca men-
te de dois gran des sub sis te mas: o pri me i ro sub sis te-
ma é o ele i to ral; o ou tro, o sub sis te ma par ti dá rio. Se o
sis te ma ele i to ral não é com pa tí vel com o sis te ma par-
ti dá rio, e vice-ver sa, o sis te ma po lí ti co, como um todo, 
não fun ci o na ade qua da men te.

Essa não é uma ob ser va ção de ca rá ter pes so al.
Po de re mos en con trá-la em Karl W. De utsch. To das as 
ve zes em que se dis cu te no Bra sil re for ma po lí ti ca,
de ve mos co me çar par tin do do pres su pos to de que o
sis te ma po lí ti co é, por tan to, um sis te ma que deve
guar dar com pa ti bi li da de e con sis tên cia para que fun -
ci o ne ade qua da men te. E mais, o sis te ma ele i to ral, ao
con trá rio do que mu i ta gen te pen sa, é um sis te ma
que con di ci o na o sis te ma par ti dá rio. Ou seja, se que -
re mos ter um “es ta do par ti dá rio”, para usar ex pres são
de Hans Kel sen, que fun ci o ne bem, pre ci sa mos de
um sis te ma ele i to ral ade qua do. Po de ría mos tam bém
di zer de ou tra for ma: se de se ja mos ter par ti dos es tru-
tu ra dos, pre ci sa mos, na tu ral men te, ter um sis te ma
ele i to ral com pa tí vel. .

Essa pa re ce ser a pri me i ra gran de ques tão de
uma ver da de i ra re for ma po lí ti ca.

Sa be mos que, quan do se faz uma op ção por um 
sis te ma ele i to ral ma jo ri tá rio, es ta mos re du zin do o es -
pec tro de par ti dos exis ten tes.

Co me ço com o exem plo da Ingla ter ra, tal vez o
mais an ti go sis te ma ma jo ri tá rio em vi gor. Na Ingla ter-
ra, fe i ta a op ção pelo sis te ma ma jo ri tá rio, pra ti ca men-
te li mi tou aque le país a um es ta do bi par ti dá rio. O
mes mo mo de lo foi ado ta do pe los Esta dos Uni dos. O
sis te ma ele i to ral ame ri ca no con duz ba si ca men te a
um bi par ti da ris mo, em fun ção da na tu re za das re gras
que se ob ser vam, so bre tu do no pla no fe de ral, e que
vêm do fim do Sé cu lo XVIII, des de as dis pu tas que
se pa ra ram uni o nis tas de fe de ra lis tas, base do sur gi-
men to dos hoje par ti dos he ge mô ni cos – de mo cra ta e
re pu bli ca no.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Mar -
co Ma ci el, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Con ce de-
rei, com mu i to pra zer, o apar te a V. Exª, mas gos ta ria
de avan çar num pon to de vis ta.

Por tan to, se op ta mos por um sis te ma ele i to ral
ma jo ri tá rio, cer ta men te se re mos in du zi dos a um re-
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du zi do nú me ro de par ti dos. Se, em con tra par ti da, op -
tar mos por um sis te ma ele i to ral pro por ci o nal, en se ja-
mos o flo res ci men to de mu i tas le gen das.

Os sis te mas ele i to ra is, ma jo ri tá rio ou pro por ci o-
nal, têm, am bos, as suas vir tu des. Diz-se com mu i ta
pro pri e da de – e Du ver ger es pe ci al men te – que os sis -
te mas ele i to ra is têm em mira dois gran des ob je ti vos,
que são ob je ti vos da pró pria na tu re za da re pre sen ta-
ção: de um lado, as se gu rar a di ver si da de; do ou tro, a
go ver na bi li da de. Se au men ta mos a di ver si da de, au-
men ta mos a plu ra li da de par ti dá ria, o que é mu i to bom 
para a re pre sen ta ção, por que per mi te fa zer com que
haja um ma i or nú me ro de par ti dos e, con se qüen te-
men te, o plu ra lis mo de mo crá ti co se dê com ma i or in -
ten si da de. Em con tra par ti da, sa be mos que, como
con se qüên cia, te re mos uma re du zi da go ver na bi li da-
de. Se, de ou tra par te, op ta mos por um sis te ma ma jo-
ri tá rio, sa be mos que te re mos um re du zi do nú me ro de
par ti dos, sa cri fi can do em con tra par ti da a di ver si da de
pro gra má ti ca, ide o ló gi ca ou dou tri ná ria.

Aliás, uma vez, De Gas pe ri, gran de es ta dis ta e
pen sa dor po lí ti co, hoje re co nhe ci do pela gran de con -
tri bu i ção que deu à con so li da ção do Esta do ita li a no
do pós-guer ra, dis se com mu i ta pro pri e da de: “O de -
mo cra ta tem idéi as e não ne ces sa ri a men te ide o lo gi-
as”. Com isso, en ten de mos hoje que os par ti dos de-
vem pos su ir dou tri nas ou pro gra mas e não ne ces sa ri-
a men te ide o lo gia. Daí por que a nos sa Lei Par ti dá ria
não exi ge que as agre mi a ções po lí ti cas te nham ide o-
lo gia; ela exi ge, para que um par ti do ob te nha o seu re -
gis tro de fi ni ti vo, que te nha um pro gra ma.

Ouço o Pre si den te José Sar ney. De po is, ou vi rei
com mu i to pra zer o Se na dor Alme i da Lima.

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Se na dor
Mar co Ma ci el, é com gran de sa tis fa ção que te nho a
opor tu ni da de de apar teá-lo. V. Exª con ti nua no Par la-
men to aque la tra di ção a que me re fe ri há pou co: da
cons tru ção das gran des idéi as para o País. V. Exª é
um dos me lho res ho mens pú bli cos des te País.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Obri ga do
a V. Exª.

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – V. Exª é um
dos ho mens que to dos re co nhe ce mos na sua in te gri-
da de, no seu va lor in te lec tu al e nos ser vi ços que tem
pres ta do ao Bra sil. Tam bém con cor do com V. Exª. A
ma i or de to das as re for mas que te mos de tra tar no
pre sen te re fe re-se à re for ma po lí ti ca, por que ela es -
tru tu ra. E como V. Exª mes mo se re fe riu, o sis te ma
ele i to ral con di ci o na o qua dro par ti dá rio. Não adi an ta
dis cu tir fi de li da de par ti dá ria e nú me ro de par ti dos se
não mo di fi car mos o sis te ma ele i to ral. Com mu i ta pro -

pri e da de, V. Exª lem bra Du ver ger, que diz, no seu li vro
clás si co so bre o as sun to, que nós, quan do ado ta mos
o voto pro por ci o nal, con se qüen te men te, ado ta mos a
plu ra li da de de par ti dos. Qu an do ado ta mos o voto ma -
jo ri tá rio, nós ado ta mos um sis te ma res tri ti vo de par ti-
dos. Eles as se gu ram, no mun do mo der no, a go ver na-
bi li da de – o voto ma jo ri tá rio. Já o voto pro por ci o nal é
uma re mi nis cên cia do sé cu lo XIX, quan do os po si ti-
vis tas acha vam que nos par la men tos se de vi am ter
pre sen tes to das as idéi as, to dos os pon tos de vis ta,
to das as opi niões – co i sa que não ocor re no mun do
atu al. Hoje te mos de ter jus ta men te par ti dos que as -
se gu rem a go ver na bi li da de. E o voto pro por ci o nal é
um voto que cada vez mais as se gu ra a pro li fe ra ção
de par ti dos, sem ne nhu ma van ta gem para o sis te ma
po lí ti co. Te mos de en fren tar essa gran de re for ma, e é
V. Exª que jus ta men te hoje está tra zen do, mais uma
vez, a este Par la men to o de ba te. Sem en fren tar mos,
te re mos de con ti nu ar nes se caos par ti dá rio em que
vi ve mos e con vi ven do com ins ti tu i ções po lí ti cas que
re mon tam ao sé cu lo XIX. Hoje, para se ter le gi ti mi da-
de de opi nião, não pre ci sa mos mais que as pes so as
te nham re pre sen ta ção no par la men to. Hoje exis tem,
na so ci e da de ci vil or ga ni za da, ins ti tu i ções que agre -
gam mu i to mais le gi ti mi da de para dis cu tir al gu mas
opi niões do que uma ca de i ra den tro do par la men to,
que era pre co ni za da no fim do sé cu lo XIX pe los adep -
tos do voto pro por ci o nal. A de mo cra cia se es ten deu
num sis te ma de ca pi la ri da de em todo o te ci do so ci al,
de modo que, aqui, hoje, po de mos ver pre si den tes de
gran des con fe de ra ções, pre si den tes de as so ci a ções
in cor po ran do le gi ti mi da de para de ba ter o pro ble ma
po lí ti co. No en tan to, o que que ria re al men te era res -
sal tar a fi de li da de de V. Exª ao de ba te des sas idéi as e
o res pe i to que tem a Casa por V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Mu i to
obri ga do, Pre si den te José Sar ney, pelo ge ne ro so
apar te de V. Exª. 

Qu e ro des ta car, en tre mu i tos pon tos que V. Exª
fe riu em seu apar te, duas ques tões.

Pri me i ro, de fato, vi ve mos tem pos no vos nes ses
al bo res do sé cu lo XXI, que mar cam tam bém o sex to
sé cu lo da nos sa exis tên cia como Na ção. Isso nos faz
re fle tir, ao ini ci ar mos a pri me i ra Le gis la tu ra do sé cu lo
XXI, so bre a im por tân cia das re for mas po lí ti cas, in dis-
pen sá ve is ao apri mo ra men to de mo crá ti co, in clu si ve
para as se gu rar mos a de se ja da go ver na bi li da de.

As re for mas po lí ti cas, além de me lho rar o de-
sem pe nho ins ti tu ci o nal, in te res sam à so ci e da de
como um todo. 

Em se gun do lu gar, eu gos ta ria de ob ser var,
como sa li en tou V. Exª, que hoje a de mo cra cia as su me
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novo con tor no, já não se apóia ba si ca men te no sis te-
ma da tri par ti ção de po de res de Mon tes qui eu.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha) – Com li cen ça, Se na dor Mar co
Ma ci el.

Con sul to o Ple ná rio so bre a pror ro ga ção da ses -
são por 10 mi nu tos, para que o ora dor con clua a sua
ora ção. (Pa u sa)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro-
ga da a ses são por 10 mi nu tos.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Aliás, V.
Exª, em seu dis cur so, fa lou so bre a Cons ti tu i ção do
Impé rio, e era bom lem brar que na pri me i ra Cons ti tu i-
ção ha via o cha ma do Po der Mo de ra dor. Está va mos
mais na li nha de Ben ja min Cons tant – não o bra si le i ro
Ben ja min Cons tant Bo te lho Ma ga lhães, mas Ben ja-
min Cons tant Re bec que, fran co-su í ço au tor da Te o ria
do Po der Mo de ra dor.

Como di zia, a Cons ti tu i ção de 1891, es ta be le ce
a tri par ti ção dos po de res de Mon tes qui eu. E aí me
per mi tam lem brar a ob ser va ção de Ro bert Dahl, que
em seus li vros re cor da que vi ve mos numa “po li ar-
quia”.

V. Exª, Pre si den te José Sar ney, sa li en tou que o
go ver no não se es go ta mais na re pre sen ta ção. É ver -
da de. A for ça da mí dia, a pre sen ça das or ga ni za ções
não-go ver na men ta is, o ter ce i ro se tor, a opi nião pú bli-
ca, fa zem com que o pro ces so de mo crá ti co co nhe ça
acen tu a da mo di fi ca ção. E, para isso, é ne ces sá rio
que nos ape tre che mos a vi ver esse novo qua dro.

Falo dos sis te mas ele i to ral e par ti dá rio por en -
ten der que eles cons ti tu em a base do sis te ma po lí ti co.
Mas isso não quer di zer que não de va mos avan çar
tam bém no aper fe i ço a men to do sis te ma de go ver no
que pra ti ca mos, o pre si den ci a lis mo. Tam bém con vém
in se rir no elen co das re for mas po lí ti cas o for ta le ci-
men to da Fe de ra ção bra si le i ra, e que se bus que re vi-
go rar os va lo res re pu bli ca nos.

Jo a quim Mur ti nho, Mi nis tro da Fa zen da de
Cam pos Sa les, de cep ci o na do com os ru mos da jo-
vem Re pú bli ca, dis se cer ta fe i ta que era ne ces sá rio
“re pu bli ca ni zar” a Re pú bli ca.

Uma re for ma po lí ti ca, para ser a re for ma que
de se ja mos, tem de con si de rar não so men te o sis te ma
po lí ti co stric to sen su, o sub sis te ma ele i to ral e o par -
ti dá rio, mas tam bém, como con se qüên cia dis so, o
sis te ma de go ver no, e abran ger a Fe de ra ção.

Nas ce mos de um Esta do uni tá rio, o que sig ni fi-
ca di zer que a Fe de ra ção nas ceu ví ti ma, tal vez, de
uma de bi li da de con gê ni ta. O Pro fes sor Char les Rous -
se au, da Uni ver si da de de Pa ris, de sen vol veu a cha-

ma da “Lei So ci o ló gi ca da Evo lu ção do Esta do Fe de-
ral”, em que diz que a ver da de i ra Fe de ra ção é aque la
que nas ce de um Esta do con fe de ra do, de um Esta do
que te nha como mar ca prin ci pal uma au to no mia dos
di fe ren tes en tes que, de po is, se re ú nem em uma Fe -
de ra ção.

No Bra sil, per cor re mos ca mi nho in ver so, di fe-
ren te, por exem plo, do tri lha do pe los Esta dos Uni dos
e pela Ale ma nha. No Impé rio, éra mos um Esta do uni -
tá rio e nos con ver te mos em Fe de ra ção, não so men te
por um que rer da so ci e da de, mas por uma cons tru ção
po lí ti ca, para a qual mu i to con cor reu Rui Bar bo sa,
trans plan tan do o mo de lo da cons ti tu i ção ame ri ca na
para o nos so País. 

Com a Cons ti tu i ção de 1891, nos con ver te mos
não so men te em Re pú bli ca, mas em Re pú bli ca Fe de-
ra ti va e Pre si den ci a lis ta, con for me o mo de lo ame ri ca-
no. E mais: até o nome do País era Esta dos Uni dos do 
Bra sil, ha u rin do da cons ti tu i ção ame ri ca na os prin cí-
pi os di re to res que mar ca vam não só o cons ti tu ci o na-
lis mo des sa nova na ção, que ser viu de ins pi ra ção
para o nos so con ti nen te, mas, igual men te para a ve -
lha Eu ro pa.

Ouço o Se na dor Alme i da Lima.
O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – No bre Se na-

dor Mar co Ma ci el, per mi ta-me ten tar con tri bu ir para o
de ba te que, de for ma mu i ta opor tu na, V. Exª traz na
tar de de hoje para esta Casa. Fi quei ex tre ma men te
fe liz com as ci ta ções fi na is do pro nun ci a men to de V.
Exª, quan do pro cu rou am pli ar o sen ti do da re for ma
po lí ti ca que o Bra sil ne ces si ta para a qua dra em que
vi ve mos. No iní cio de seu pro nun ci a men to, V. Exª ate -
ve-se, de for ma mais es pe cí fi ca, à re for ma po lí ti-
co-ele i to ral-par ti dá ria, mas, ao fi nal, nes se ins tan te,
V. Exª, com ple tan do o pen sa men to in te gral do pro-
nun ci a men to, V. Exª faz uma re fe rên cia àqui lo que
cha mo ba si ca men te de re for ma do Esta do e que tem
o sen ti do ma i or de re for ma po lí ti ca, que é a re for ma
da Fe de ra ção bra si le i ra. Qu e ro so mar-me a V. Exª,
adu zin do al guns pon tos. Pri me i ro, te mos ne ces si da-
de de uma re for ma po lí ti ca não ape nas no pla no da
or ga ni za ção do Esta do, do sis te ma fe de ra ti vo, mas
tam bém quan to à ques tão ele i to ral-par ti dá ria, em
dois pla nos: uma, no pla no cons ti tu ci o nal, a re for ma
da Fe de ra ção e tam bém a po lí ti co-ele i to ral-par ti dá ria,
mas tam bém a re for ma quan to ao sis te ma le gal in fra-
cons ti tu ci o nal. No as pec to po lí ti co-ele i to ral-par ti dá-
rio, o Bra sil pos sui uma ver da de i ra col cha de re ta lhos,
um có di go ele i to ral, não di ria ca du co, mas ul tra pas sa-
do, com inú me ras de suas nor mas hoje sem mais
apli ca bi li da de. Para tan to, apre sen tei, foi lido no dia
de on tem  e peço a co la bo ra ção de V. Exª e dos de ma-
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is Se na do res para uma in jun ção le gí ti ma ao Pre si-
den te des ta Casa, Se na dor José Sar ney, no sen ti do
de sub me ter à apre ci a ção do Ple ná rio – o re que ri-
men to que su ge re a cri a ção de uma co mis são tem po-
rá ria com o ob je ti vo de es tu dar e apre sen tar uma pro -
pos ta de uma le gis la ção do exer cí cio da so be ra nia
po pu lar, como pre vis ta no art. 14 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Con clu i rei, Sr. 

Pre si den te. Ba si ca men te, tra ta-se da le gis la ção in fra-
cons ti tu ci o nal, que deve tra tar de ele i ções ge ra is, de
data de pos se, de nú me ro de re pre sen tan tes no Par -
la men to, sis te ma par ti dá rio, sis te mas ele i to ra is, pes -
qui sas e a sua le gi ti mi da de, fi nan ci a men to de cam pa-
nha, ine le gi bi li da de, dis ci pli na par ti dá ria. Enfim, uma
sé rie de ques tões que vêm para le gi ti mar o exer cí cio
da so be ra nia po pu lar, além da re for ma do Esta do,
para que o nos so País te nha os ins tru men tos po lí ti cos
ne ces sá ri os ao nos so de sen vol vi men to. É da mais
alta im por tân cia o pro nun ci a men to de V. Exª. Peço, in -
clu si ve, nes te apar te, o apo io para a apro va ção des se
re que ri men to para a for ma ção de uma co mis são de
Se na do res para, no pra zo de um ano, por meio de se -
mi ná ri os e sim pó si os, es tu dar mos a ques tão com
pro fun di da de e como bem dis se V. Exª: não para a su -
ges tão de leis pon tu a is, cir cuns tan ci a is, mas para a
co la bo ra ção no sen ti do de ofe re cer esta Casa um ver -
da de i ro có di go do exer cí cio da so be ra nia po pu lar
para le gi ti mar o pro ces so de es co lha dos nos sos di ri-
gen tes, que ad mi nis tra rão um Esta do re for ma do com
a am pli a ção da Fe de ra ção e, so bre tu do, sua des cen-
tra li za ção. Era esse o meu apar te a V. Exª. Obri ga do.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Se na dor
Alme i da Lima, agra de ço as pa la vras de V. Exª, so bre-
tu do no que diz res pe i to à ne ces si da de de re a li zar-
mos as cha ma das re for mas po lí ti cas, que são re for-
mas ins ti tu ci o na is de gran de al can ce e fun da men ta is
para o País. 

Vejo com mu i ta sim pa tia a pro pos ta de V. Exª de
cons ti tu ir mos uma co mis são para dis cu tir com pro-
fun di da de essa ques tão nes ta Casa.

Nin guém ques ti o na que no Bra sil te mos uma
so ci e da de de mo crá ti ca. Isso é pa cí fi co. No mun do
todo há um re co nhe ci men to ge ne ra li za do. So mos o
se gun do ma i or co lé gio ele i to ral do mun do oci den tal e
fa ze mos ele i ções to tal men te in for ma ti za das. Por tan-
to, a ver da de ele i to ral é ob ti da com toda trans pa rên-
cia, nin guém mais ques ti o na o re sul ta do dos ple i tos.
Há uma gran de di ver si da de par ti dá ria, pra ti ca men te
se as se gu ra a to dos a opor tu ni da de do voto, fa cul ta ti-

va men te, a par tir dos 16 anos e obri ga to ri a men te até
os 70. Mais do que isso: per mi te-se o voto ao anal fa-
be to. É bom que se re co nhe ça a im por tân cia de er ra-
di car a cha ga do anal fa be tis mo, mas não po de mos
de i xar de dar ao anal fa be to, que con cor re para o de -
sen vol vi men to do nos so País, o pri me i ro di re i to da ci -
da da nia que é o voto. 

Então, um país como o nos so que pra ti ca uma
de mo cra cia ro bus ta, é um país que, con se qüen te-
men te, está des ti na do a ter um gran de pa pel no con -
cer to das na ções.

Antes de con ce der o apar te que me so li ci ta o
Se na dor Cé sar Bor ges, apro ve i to para fa zer alu são a
um ilus tre ba i a no, tam bém ilus tre ho mem pú bli co bra -
si le i ro, Otá vio Man ga be i ra. Há qua tro ou cin co dé ca-
das, ele dis se que no Bra sil a de mo cra cia é uma
“plan ta ten ra”.

Pen so que essa afir ma ção hoje já não cor res-
pon de à re a li da de. Aque la plan ta ten ra a que se re fe-
riu Man ga be i ra fin cou ra í zes fun das na so ci e da de
bra si le i ra.

Então, pa re ce-me ser pa cí fi co aqui e alhu res
que o Bra sil é hoje uma so ci e da de de mo crá ti ca. Mas,
se isso é ver da de, pre ci sa mos de ou tra par te di zer
que se a de mo cra cia é a nos sa op ção de vida em so -
ci e da de ela é im por tan te e ne ces sá ria, to da via, não é
su fi ci en te para as se gu rar a go ver na bi li da de. A go ver-
na bi li da de é fun da men tal para que as de man das da
so ci e da de, ex pres sas pelo voto, se jam pro ces sa das
pelo Go ver no.

Há mu i tas de fi ni ções nes se sen ti do, mas vou
me re por tar a um pen sa dor ita li a no, Gi an fran co Pas -
qui no, que, jun ta men te com Nor ber to Bob bio e Ni co la
Mat te uc ci, é um dos prin ci pa is au to res do Di ci o ná rio
de Po lí ti ca, tal vez o mais com ple to dos que co nhe ço.

Gi an fran co Pas qui no, fa lan do so bre go ver na bi li-
da de, dis se: “A go ver na bi li da de é a ca pa ci da de de
tor nar efe ti vas as de ci sões do go ver no”. Então, quan -
do aca ba mos de re a li zar um ple i to, per ce be mos que
ain da es ta mos mu i to dis tan tes des sa go ver na bi li da-
de, de fa zer com que a von ta de do ele i tor se con ver ta
em ação de go ver no.

Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na-
dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Mar -
co Ma ci el, agra de ço-lhe por que V. Exª me dá a opor -
tu ni da de de, nes te mo men to, re co nhe cer aqui pu bli-
ca men te a hon ra que te nho de es tar nes ta Casa jun -
ta men te com V. Exª, esse po lí ti co que mar cou de for -
ma in de lé vel a cena po lí ti ca na ci o nal dos úl ti mos
anos, das úl ti mas dé ca das, ocu pan do car gos im por-
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tan tes como Go ver na dor do seu Esta do, como Pre si-
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, como Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca. E te nho tam bém a hon ra de ser
seu co le ga, cor re li gi o ná rio den tro do nos so Par ti do, o
Par ti do da Fren te Li be ral. E ape sar de V. Exª di zer que 
hoje a ten dên cia é não par tir mos para as ide o lo gi as e, 
sim, para as idéi as, para os pro gra mas, não te nho dú -
vi da de no meá-lo como o gran de ideó lo go do nos so
Par ti do. Digo a V. Exª que esse re co nhe ci men to não é
ape nas da fi gu ra po lí ti ca, mas tam bém da fi gu ra hu -
ma na cor re ta, ín cli ta, sem pre equi li bra da, sen sa ta de
V. Exª, que me re ce sem pre o res pe i to de todo o mun -
do po lí ti co bra si le i ro. E di zer que o seu dis cur so veio
em um mo men to mu i to opor tu no tra zer uma pre o cu-
pa ção que pode, às ve zes, pa re cer se cun da da, por -
que se fala mu i to em re for ma tri bu tá ria e pre vi den ciá-
ria e já co me ça mos a fa lar da re for ma tra ba lhis ta.
Mas, sa be mos que, es sen ci al men te, te mos um pro-
ble ma po lí ti co. Ou seja, a re for ma po lí ti ca de ve ria es -
tar na or dem do dia. Já que o Po der Exe cu ti vo está se
pre o cu pan do com as re for mas do dia-a-dia para vi a-
bi li zar o Go ver no dos pon tos de vis ta eco nô mi co, fi -
nan ce i ro e até so ci al, eu acre di to que ca i ba a to dos
nós po lí ti cos que es ta mos no Par la men to, no Con-
gres so Na ci o nal, uma Casa es sen ci al men te po lí ti ca,
li de rar esse pro ces so. V. Exª, jun ta men te com o Se na-
dor José Sar ney  que ilus tra ram esta tar de, am bos,
com dois gran des dis cur sos  po de rão fa zer esse tra -
ba lho, com todo esse co nhe ci men to e, eu di ria, com
toda a in te lec tu a li da de que am bos têm, bem como
tra zer para o Se na do Fe de ral a li de ran ça des se pro -
ces so para que não fi que mos na que la si tu a ção de, a
cada vés pe ra de ele i ção, ha ver no sis te ma ele i to ral
uma mu dan ça cir cuns tan ci al, de opor tu ni da de, que
não re sul te em nada, ape nas em con fu sões de úl ti ma
hora, como se deu na ele i ção pas sa da com re la ção
àque la in ter pre ta ção das ali an ças par ti dá ri as que
tan to pro ble ma trou xe ao País. V. Exª traz essa pre o-
cu pa ção, Se na dor Mar co Ma ci el, e pode dar uma
con tri bu i ção enor me, Lí der que é nes ta Casa, até
den tro da pro pos ta do Se na dor Alme i da Lima, de se
cons ti tu ir uma co mis são para que pos sa mos aqui no
Se na do Fe de ral lan çar para o País uma nova re for ma
im por tan te, a re for ma po lí ti ca, com base na ade qua-
da de fi ni ção do sis te ma ele i to ral – ou seja, se é pro -
por ci o nal – que tem ca u sa do tan tas in jus ti ças, às ve -
zes, até de sa u to ri zan do o pró prio ele i to ra do que, por
exem plo, deu 90 mil vo tos no meu Esta do ao De pu ta-
do Eu já cio Si mões, e ele não veio para o Par la men to;
vi e ram ou tros De pu ta dos que ob ti ve ram um ter ço
des sa vo ta ção. Esta mos no mo men to de ter co ra gem
de fa lar do sis te ma ele i to ral ma jo ri tá rio que pos sa efe -

ti va men te re pre sen tar a von ta de po pu lar. Por tan to,
Se na dor Mar co Ma ci el, es ta re mos aqui jun tos com V.
Exª para que esse seja um mo men to rico para a Na -
ção bra si le i ra, de modo que a re for ma po lí ti ca pos sa
as su mir a im por tân cia que me re ce hoje no ce ná rio
das dis cus sões do nos so País. Mu i to obri ga do, Se na-
dor. Pa ra béns pelo seu dis cur so!

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Se na dor
Cé sar Bor ges, agra de ço as re fe rên ci as e os en cô mi-
os que V. Exª faz à mi nha vida pú bli ca, mas devo tam -
bém di zer do meu apre ço a V. Exª, ao ex ce len te tra ba-
lho que de sem pe nhou como Go ver na dor do seu
Esta do, a Ba hia, e pela con tri bu i ção que V. Exª vem
dan do à vida pú bli ca bra si le i ra, in clu si ve ago ra no Se -
na do Fe de ral.

V. Exª abor dou aqui um as sun to que con si de ro
mu i to opor tu no e so bre o qual de ve mos fa zer re fle xão.
De fato, exis tem ou tras re for mas em an da men to, mas
a re for ma po lí ti ca pre ci sa ocu par seu es pa ço e, mais
do que isso, as re for mas ora em de ba te, como a pre vi-
den ciá ria, a tri bu tá ria e a even tu a li da de de uma re for-
ma tra ba lhis ta, em nada con fli tam com a re for ma po lí-
ti ca. Di ria até que elas tra mi tam em me ri di a nos dis tin-
tos, por que tra tam de te mas to tal men te di fe ren tes.
Mu i tos dos itens das re for mas po lí ti cas po dem ser fe i-
tas sem ne ces si da de de al te rar-se a Cons ti tu i ção,
atra vés de lei or di ná ria ou com ple men tar. Como as
prin ci pa is re for mas em dis cus são no Con gres so Na -
ci o nal es tão sob aná li se na Câ ma ra dos De pu ta dos,
tal vez fos se a opor tu ni da de de trans for ma mos o Se -
na do em um gran de fó rum para as re for mas po lí ti cas.
O Se na do tem toda a le gi ti mi da de para fazê-lo por ser 
a Casa dos Esta dos, a Casa da Fe de ra ção. Aqui es -
tão re pre sen ta dos de for ma equâ ni me to dos os Esta -
dos. Tan to o Esta do mais po pu lo so e o mais eco no mi-
ca men te for te, São Pa u lo, o Esta do do Se na dor Ro -
meu Tuma, que pre si de esta ses são, quan to o Esta do
de Ro ra i ma, tal vez o me nos po pu lo so, to dos têm igual 
re pre sen ta ção, têm uma pa ri da de na sua re pre sen ta-
ção o que dá opor tu ni da de para que o de ba te se fira
sob o ân gu lo não so men te da re pre sen ta ção po pu lar,
uma ca rac te rís ti ca da com po si ção da Câ ma ra, mas
tam bém de es ta do fe de ral que so mos.

Agra de ço a con tri bu i ção que V. Exª traz ao de -
ba te des se tema. Eu gos ta ria de fa zer al gu mas ou tras
ob ser va ções, mas o Pre si den te já me ad ver te de que
ex tra po lei o tem po.

Real men te, o mo men to para se fa zer a re for ma
po lí ti ca é o iní cio de le gis la tu ra, por que mais dis tan te
do fato ele i to ral. Se de i xar mos para mais adi an te, cer -
ta men te ela po de rá ser apo da da de ca su ís ti ca, pos to
que re a li za da no ins tan te em que o povo se apres ta
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para vo tar. O ide al, por tan to, se ria exa mi ná-la lon ge do
ca lor das dis pu tas ele i to ra is, com se re ni da de e isen-
ção.Aliás, a re for ma po lí ti ca de ve ria ter an te ce di do to -
das as de ma is. Infe liz men te, isso não foi pos sí vel.

Re cor do-me de ex pe riên cia la men ta vel men te
frus tra da na re vi são cons ti tu ci o nal. Acre di tei que a re -
vi são cons ti tu ci o nal fos se a oca sião de re a li zá-las. Tí -
nha mos to das as con di ções para isso. Infe liz men te, a
re vi são cons ti tu ci o nal não cum priu os seus ob je ti vos.
Não que ro dis cu tir aqui as ca u sas que a le va ram ao
in su ces so, mas o fato é que per de mos uma gran de
opor tu ni da de.

Em 1994, ele i to Pre si den te da Re pú bli ca, ain da
não em pos sa do, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so fa lou-me so bre a ne ces si da de de re for mas
po lí ti cas, por que sa bia ser esse um tema de mi nha
pre di le ção. Che ga mos a dis cu tir uma es tra té gia a ser
ini ci a da em 1995. Isso não foi pos sí vel por que, logo
após a pos se, ini ci a ram-se os ata ques es pe cu la ti vos
quan to ao Real. Esses ata ques fi ca ram mais ní ti dos
com a cha ma da cri se me xi ca na e ge ra ram im pac tos
ne ga ti vos so bre o Bra sil. Ti ve mos que re di re ci o nar
nos sas ener gi as para a pre ser va ção do Real e da es -
ta bi li da de eco nô mi ca. Pri o ri za mos as cha ma das re-
for mas eco nô mi cas e o ajus te fis cal, e as mu dan ças
no cam po po lí ti co-ins ti tu ci o nal não ocor re ram. Per de-
mos, mais uma vez, a opor tu ni da de, nos idos de 94 e
95, de fa zer tais re for mas. Pen so que não po de mos
adiá-las no va men te.

Essas re for mas têm in fluên cia enor me so bre o
fu tu ro do País. Ao lado da es ta bi li da de de mo crá ti ca,
dis põe o Bra sil tam bém de es ta bi li da de eco nô mi ca.
Li vra mo-nos do “ví rus” da in fla ção, das ta xas al tas de
in fla ção, avan ça mos no cam po do res ga te da cha ma-
da “dí vi da so ci al” e es ta mos nos in se rin do no pro ces-
so de glo ba li za ção que vive o mun do, me di an te me -
ca nis mos, de que o Mer co sul é um bom exem plo.

Enfim, es ta mos par ti ci pan do des se pro ces so de 
mun di a li za ção da eco no mia, in clu si ve am pli an do a
ex tro ver são da eco no mia bra si le i ra e avan çan do, in-
ter na men te, no cam po da in te gra ção so ci al. Nada po -
de rá, po rém, subs ti tu ir as re for mas po lí ti cas, por que
es tas são fun da men ta is para as se gu rar ao País não
so men te a de mo cra cia, mas tam bém a go ver na bi li da-
de, atra vés de re gras cla ras e pre ci sas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en cer ro
meu pro nun ci a men to, agra de cen do a opor tu ni da de
que me foi dada de si tu ar essa ques tão. Inspi ra do nas
pa la vras há pou co do Pre si den te José Sar ney e tam -
bém nos apar tes, in da go se essa não se ria a hora de
dar mos ao tema a pri o ri da de que de se ja mos para
que o País me lho re o de sem pe nho das ins ti tu i ções,

so bre tu do no mo men to em que ini cia novo es tá gio da
sua his tó ria re pu bli ca na.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Meu caro 

Se na dor Mar co Ma ci el, hoje tive a opor tu ni da de de
pre si dir a Mesa du ran te dois gran des dis cur sos. Qu -
an do há na tri bu na ora do res como V. Exª, é cons tran-
ge dor pre si dir os tra ba lhos, por que a pres são re gi-
men tal nos faz ad ver ti-los de que o tem po vai-se es -
go tan do.

Acre di to que os Se na do res fi ca ri am ho ras e ho -
ras ou vin do V. Exª e que a so ci e da de, que as sis te à
TV Se na do, deve es tar ad mi ra da com os dis cur sos
pro fe ri dos na tri bu na.

Ape sar de eu ter pror ro ga do o tem po da ses são,
peço des cul pas a V. Exª por ter acen di do a luz e por
tê-lo ad ver ti do em cum pri men to ao Re gi men to. V. Exª
tam bém é pre ga dor de que a or dem e a lei se jam
sem pre cum pri das, para que pos sa mos tran si tar em
paz e res pe i tar to dos os mem bros des ta Casa.

Cum pri men to V. Exª pelo bri lhan tís si mo dis cur-
so.

Com cer te za, Se na dor Cé sar Bor ges, ha ve rá o
se gun do tur no, por que S Exª não con se guiu ex por to -
das as suas idéi as. Espe ro que ocu pe a tri bu na em
bre ve para ma ni fes tá-las. Assim, apren de re mos um
pou co para, na hora de vo tar, sa ber como fazê-lo.

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE) – Sr. Pre si-
den te, eu é que lhe agra de ço a ge ne ro si da de do tem -
po e a pa ciên cia que V. Exª e o Ple ná rio ti ve ram em
atu rar-me du ran te es ses mi nu tos. Qu e ro tam bém di -
zer que, de fato, ter mi nei sem pro fe rir o dis cur so que
pre pa rei para esta opor tu ni da de. Optei por fa zer al gu-
mas con si de ra ções ba se a das em te mas que o Pre si-
den te José Sar ney sus ci tou. Esta é uma Casa de
gran des es pe ci a lis tas nes se tema e por tan to esse de -
ba te pode ser me lhor tra ta do pe los ilus tres mem bros
des ta Insti tu i ção.

No dis cur so so bre o es ta do da União, pe ran te o
Con gres so Nor te-Ame ri ca no, não sei se em 1999 ou
1998, não me lem bro, o Pre si den te Clin ton dis se: “O
sé cu lo XXI será o sé cu lo ame ri ca no”. Uma fra se tal -
vez imo des ta. Ao ouvi-lo, fi quei pen san do se não po -
de ria pa ra fra se ar o Pre si den te Clin ton, sem pa re cer
uma ma ni fes ta ção de ufa nis mo, afir man do que o sé -
cu lo XXI terá a pre sen ça bra si le i ra. O Bra sil, es tou
cer to, ocu pa rá um pa pel des ta ca do na co mu ni da de
in ter na ci o nal do Sé cu lo XXI, mas para que isso acon -
te ça – é bom re i te rar – é fun da men tal que fa ça mos as
re for mas por que elas te rão enor me im pac to so bre o
fun ci o na men to das ins ti tu i ções bra si le i ras, con cor-
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ren do, de igual for ma para as se gu rar a to dos ple no ci -
da da nia e a cons tru ção de uma Na ção ver da de i ra-
men te jus ta.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Cre io,

Se na dor Alme i da Lima, que V. Ex.ª con so li dou a idéia
da sub co mis são com o pro nun ci a men to.

A SRA. SERYS SHLESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra a Se na do ra Serys Shles sa ren ko, pela or dem.

Os dois mi nu tos que res tam, con ce do-os a V.
Exª.

A SRA. SERYS SHLESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Sr. Pre si den te, o Se na dor Mar co Ma ci el dis pôs
de cin qüen ta e cin co mi nu tos. Estou achan do que há
dis cri mi na ção. (Ri sos.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo tou
todo o tem po da ses são.

A SRA. SERYS SHLESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Eu acho que é dis cri mi na ção

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não, não
é por que eu po de ria en cer rar os tra ba lhos, mas em
res pe i to a V. Exª, ul tra pas so o li mi te da ses são e con -
ce do-lhe a pa la vra, con for me me ha via com pro me ti do
com V.Exª, por se tra tar da le i tu ra de um do cu men to.

A SRA. SERYS SHLESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Está cer -
to. Vou ler uma nota da Ban ca da fe mi ni na no Con-
gres so.

A ban ca da fe mi ni na no Con gres so Na -
ci o nal vem, de pú bli co, re a gir com fir me za à
de ci são do Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz
Iná cio Lula da Sil va, em in di car três ju ris tas
ho mens para as va gas do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. A au sên cia do nome de uma mu-
lher frus tra não só as par la men ta res, mas o
con jun to da so ci e da de bra si le i ra. Re a fir ma-
mos que a de si gual da de ra ci al não é ma i or
que a de gê ne ro, e, por isso mes mo, ha via a 
ex pec ta ti va, di an te do com pro mis so pú bli co
as su mi do pelo Pre si den te, de que se ri am in -
di ca dos um ne gro e uma mu lher para as
três va gas ini ci a is.

Ten do a com pe tên cia como cri té rio
ado ta do para a es co lha, con tem plou-se,
com jus ti ça, a raça ne gra, que, pela pri me i ra
vez, se vê re pre sen ta da na mais alta ins tân-
cia do Po der Ju di ciá rio. Pelo mes mo cri té rio,
o da com pe tên cia, cho ca-nos a au sên cia de

uma mu lher, e es pe ra mos que tal com pro-
mis so seja, de pú bli co, ime di a ta men te re i te-
ra do pelo Pre si den te da Re pú bli ca nas pró -
xi mas duas in di ca ções, que se rão fe i tas em
2004 e 2005.

Se guem-se as as si na tu ras das Srªs De pu ta das
do PT, do PcdoB, do PFL, do PMDB, do PMN, do
PSB, do PSDB e do PTB, e das Srªs Se na do ras Ana 
Jú lia Ca re pa, Fá ti ma Cle i de, He lo í sa He le na, Ide li
Sal vat ti, Serys Slhes sa ren ko, Ro se a na Sar ney, Iris
de Ara ú jo, Pa trí cia Sa bo ya Go mes e Lú cia Vâ nia.

Por fim, gos ta ría mos de re gis trar, no Se na do da
Re pú bli ca, que, no dia 03 de maio pró xi mo pas sa do,
foi co me mo ra do o Dia do Ta quí gra fo. De se jo ho me na-
geá-los, es pe ci al men te na pes soa das ta quí gra fas
pre sen tes nes te mo men to em ple ná rio – não ci ta rei
os no mes por fal ta de co nhe ci men to – e tam bém res -
sal tar que os tra ba lhos de Ta qui gra fia têm sido exe cu-
ta dos com mu i ta efi ciên cia e pres te za. Nos sos cum -
pri men tos a to dos os ta quí gra fos e ta qui gra fas do Se -
na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Agra de-

ço a com pre en são de V. Exª e pe di ria, em meu nome,
em nome da Mesa e do Se na dor Ael ton Fre i tas, que
não pôde fa zer o pro nun ci a men to em vir tu de do ho rá-
rio, que fos sem in cor po ra dos nos sos no mes à ho me-
na gem pres ta da aos ta quí gra fos des ta Casa, que tão
bri lhan tes ser vi ços têm pres ta do às Srªs e aos Srs.
Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os Srs.
Se na do res Au gus to Bo te lho, Pa u lo Octá vio e a Se na-
do ra He lo í sa He le na en vi a ram à Mesa pro po si ções
que, em face do dis pos to no art. 235, III, a, do Re gi-
men to Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Sr. Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, a Sra. Se na do ra
Ide li Sal vat ti, e os Srs. Se na do res Val mir Ama ral, Re -
nil do San ta na, Edu ar do Aze re do, Le o nel Pa van, Ro -
me ro Jucá, Pa u lo Octá vio e Ael ton Fre i tas en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB

– TO) – Sr. Pre si den te. Srªs e Srs. Se na do res, du ran te
re cen te pro nun ci a men to nes te ple ná rio, men ci o nei,
in ci den tal men te, um tema sem pre re cor ren te no de-
ba te par la men tar, des ta Casa e da Câ ma ra dos De -
pu ta dos: a cri a ção de no vos Esta dos no Bra sil. Ago ra,
va len do-me des ta opor tu ni da de, que ro re in tro du zir o
as sun to, que jul go sem pre opor tu no, e o faço ain da
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que o tema seja mu i to fre qüen ta do por nós, par la-
men ta res, pois le van ta men to pre li mi nar re ve la inú me-
ras pro pos tas em tra mi ta ção. A ver da de é que des de
a Cons ti tu in te, con clu í da há qua se 15 anos, de i xa mos
de de li be rar efe ti va men te so bre a ma té ria.

Pro ce di da a cri a ção do Esta do que com mu i to
or gu lho re pre sen to, o To can tins, por des mem bra men-
to do Nor te de Go iás – o que se tor nou um ver da de i ro
caso de su ces so – e fe i ta a trans for ma ção dos an ti gos
ter ri tó ri os de Ro ra i ma e Ama pá, de con cre to nada
mais foi re a li za do. Ao lon go dos úl ti mos anos, ve nho
efe tu an do uma sé rie de es tu dos, dis cu tin do o as sun to
com co le gas e es pe ci a lis tas. Todo esse es for ço de i-
xou evi den te para mim, além das van ta gens es tra té-
gi cas de cor ren tes de uma nova di vi são ter ri to ri al do
Bra sil, uma cla ra cor re la ção en tre ex ten são ter ri to ri al
e de sen vol vi men to, ou seja, quan to ma i or a área ocu -
pa da por uma uni da de, me no res ten dem a ser os
seus ní ve is de de sen vol vi men to.

Essa con clu são vê-se res pal da da em pi ri ca men-
te quan do cons ta ta mos que a área mé dia dos Esta -
dos das re giões Sul e Su des te, as mais de sen vol vi-
das do País, si tua-se em tor no de 200 mil qui lô me tros
qua dra dos; ao pas so que um úni co Esta do do Nor te –
o Ama zo nas – ocu pa 1,57 mi lhão de qui lô me tros qua -
dra dos.

E quan do falo em de sen vol vi men to, pen so que,
nes te pon to, atin gi mos uma rara una ni mi da de no fas -
ci nan te uni ver so de opi niões e vi sões de mun do re -
pre sen ta das no Con gres so Na ci o nal: está na hora de
o Bra sil ela bo rar e im ple men tar um pro je to con cer ta-
do de de sen vol vi men to. Ape sar de um ce ná rio eco nô-
mi co mun di al ame a ça do pela re ces são, nos so País
não pode abrir mão do cres ci men to e do es tí mu lo ao
de sen vol vi men to re gi o nal, como for ma ade qua da de
su pe rar as abis sa is de si gual da des que se cris ta li zam
em nos so imen so ter ri tó rio.

Como men ci o nei há pou co, o caso do To can tins
é em ble má ti co. Até a cri a ção do novo Esta do, a si tu a-
ção das po pu la ções da an ti ga área Nor te de Go iás
era efe ti va men te crí ti ca. De sas sis ti das e des pro vi das
de um pro je to ad mi nis tra ti vo co e ren te, es sas po pu la-
ções pa de ci am toda sor te de pri va ções, le van do uma
vida de pou cos ho ri zon tes e pers pec ti vas – um qua -
dro la men tá vel, que se trans for mou ra di cal men te com 
a cri a ção do To can tins. Li de ra do por um mo de lo que
es ti mu la e fa vo re ce a am pla par ti ci pa ção da so ci e da-
de, o To can tins, ob ser van do as suas vo ca ções na tu-
ra is, tem im ple men ta do inú me ros pro je tos que ga ran-
tem aos seus ha bi tan tes avan ços subs tan ti vos na
qua li da de de vida.

Gra ças ao seu po si ci o na men to, o Esta do re i vin-
di ca o pa pel de ar ti cu la dor na ci o nal, ser vin do como
um gran de pon to de re cep ção e dis tri bu i ção de pro du-
tos e mer ca do ri as, de vi do a sua con di ção de elo en tre
as di ver sas re giões do País. No mo men to, com gran -
de em pe nho, exe cu ta a im plan ta ção de um sis te ma
in ter mo dal de trans por tes, que per mi ti rá ao Esta do
cum prir in te gral men te uma de suas mais im por tan tes
fun ções.

Este é um rá pi do, mas in des men tí vel exem plo
do quan to uma nova con fi gu ra ção das re giões pode
tor nar-se fa tor de ci si vo para o de sen vol vi men to. Na tu-
ral men te, exis ti rão ou tros exem plos. Uti li zei o do To-
can tins, por que tive a fe li ci da de e o pri vi lé gio de
acom pa nhar de per to, par ti ci pan do efe ti va men te des -
se fas ci nan te pro ces so que meu Esta do vem ex pe ri-
men tan do des de a sua cri a ção.

Qu an do nos fi xa mos na cha ma da Ama zô nia Le -
gal, que com por ta em seus mais de cin co mi lhões de
qui lô me tros qua dra dos cer ca de 60 por cen to do Ter ri-
tó rio Na ci o nal, os ape los para a re di vi são tor nam-se
ain da ma i o res. Nes se sen ti do, como es tra té gia na ci o-
nal, pode-se to mar em con ta a ne ces si da de de ocu -
pa ção e de in te gra ção de enor mes es pa ços, com a
re du ção dos va zi os de mo grá fi cos, além de um efe ti vo
apro ve i ta men to das ri que zas da re gião em ter mos de
ma té ri as-pri mas inex plo ra das. Há que se con si de rar
tam bém a pe nú ria em que se en con tram as ci da des e
po vo a dos que pon ti lham essa vas ta área, de nun ci an-
do di u tur na men te a in di fe ren ça, in sen si bi li da de e
aban do no por par te dos Po de res es ta du a is e fe de ral.

Por seu tur no, al guns Esta dos do Cen tro-Oes te
e o Pará re ma nes cem tam bém com gran des áre as
ina bi ta das e não al can çam a den si da de po pu la ci o nal
de se quer seis ha bi tan tes por qui lô me tro qua dra do.
Enquan to isso, os gran des cen tros ur ba nos bra si le i-
ros, in cha dos e des ca rac te ri za dos, pa de cem toda
sor te de pro ble mas e não con se guem fa zer fren te às
de man das de seus ha bi tan tes. Nes ses cen tros, como
o Rio de Ja ne i ro, des gra ça da men te trans for ma do em
pra ça de guer ra, São Pa u lo e mes mo a nos sa ca pi tal,
Bra sí lia, a qua li da de de vida de te ri o ra-se ra pi da men-
te, sem que se pos sa vis lum brar, em cur to pra zo,
qual quer pers pec ti va sé ria de re ver são de uma si tu a-
ção som bria e tris te.

Com um sé rio e fac tí vel pro je to de re di men si o na-
men to do Ter ri tó rio bra si le i ro, ao cri ar no vos Esta dos e, 
quan do for o caso, ter ri tó ri os, po de re mos abrir no vas
fren tes de es pe ran ça para um con si de rá vel seg men to
da po pu la ção bra si le i ra. Como já tive a oca sião de afir-
mar nes ta Casa, es tou con vic to de que é ur gen te
apro fun dar mos essa dis cus são. Ten do em vis ta, sem -
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pre, os su pe ri o res in te res ses do Bra sil e dos bra si le i-
ros, po de mos dar efe ti va con se qüên cia à ins ta u ra ção
des sas no vas uni da des e im pul si o nar o País para um
novo ci clo de sen vol vi men tis ta, ex pe riên cia da qual vi -
mos res sen tin do-nos des de os anos 80.

É cer to que es ta rá sem pre nas men tes do le gis-
la dor bra si le i ro o com pro mis so com seus ele i to res, a
so ci e da de en vol ven te e o pró prio Bra sil, que a to dos
nós pre ce deu e su ce de rá. Logo, todo esse mo vi men-
to es ta rá apo i a do nos me lho res prin cí pi os da Admi -
nis tra ção, para ga ran tir a to dos os na ci o na is a pre-
sen ça do po der po lí ti co, como in du tor do cres ci men to
e do de sen vol vi men to. Uma for ça ins ti tu ci o nal que
fará pre va le cer a jus ti ça so ci al, pro pug nan do pela su -
pe ra ção de todo tipo de ini qüi da des que, ain da hoje,
atin gem mi lhões de bra si le i ros.

Qu e ro lem brar, ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, que a cri a ção de no vas uni da des fe de ra-
das é igual men te fa tor im por tan te, di ria mes mo que
de ci si vo, para a cons ci en ti za ção e po li ti za ção de
gran des seg men tos de nos sa so ci e da de. Jus ta men te
aque les mais vul ne rá ve is, que se en con tram nos pon -
tos de nos so Ter ri tó rio mais afe ta dos por gri tan tes ca -
rên ci as e im pres si o nan tes dis tor ções, im pi e do sa-
men te im pos tas pela si tu a ção pre sen te.

Com um novo mapa po lí ti co-ad mi nis tra ti vo, mo -
de la do, in sis to, den tro dos mais rí gi dos prin cí pi os e
su por ta do por pro je tos es tra té gi cos de de sen vol vi-
men to sus ten ta do, va mos ga ran tir ao Bra sil e ao nos -
so povo uma vida se gu ra men te mais pro du ti va e dig -
na, jus ta e fe liz. Por tan to, per mi tam-me su ge rir, mãos
à obra nes sa em pre i ta da para mul ti pli car os olhos do
Esta do so bre par ce las me nos de sen vol vi das do nos -
so imen so ter ri tó rio.

Mu i to obri ga do.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, par ti ci pei no úl ti mo
dia 03 do 8º ENAPA (Encon tro Na ci o nal de Asso ci a-
ções e Gru pos de Apo io à Ado ção), com o tema cen -
tral “Ado ção: Inclu são e Ci da da nia”, even to que, no
pe río do de 01 a 03 des te mês, re u niu, na ci da de de
Ita jaí-SC, mais de 600 pes so as de to das as re giões
do Bra sil, e que foi en cer ra do com a acla ma ção pela
ple ná ria da “Car ta de Ita jaí”, do cu men to que pre ten de
ser nor te a dor das ações e dos com pro mis sos do po -
der pú bli co e da so ci e da de ci vil em re la ção à ado ção
em todo o país.

So li ci to o re gis tro nes ta Casa da “Car ta de Ita jaí”
e do tex to “Inclu são e Ci da da nia” da pa les tra que pro -
fe ri no re fe ri do even to, que se guem ane xos, aten den-
do a pe di do da co or de na ção do 8º ENAPA.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. SENADORA IDELI SALVATTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Car ta de Ita jaí

Os par ti ci pan tes do 8º ENAPA – Encon tro Na -
ci o nal de Asso ci a ções e Gru pos de Apo io à Ado ção
– (Gru pos e Asso ci a ções de Estu dos e Apo io à Ado -
ção, re pre sen tan tes do Po der Ju di ciá rio, do Mi nis té-
rio Pú bli co, pro fis si o na is li ga dos à área e di ver sos
seg men tos da so ci e da de bra si le i ra), re u ni dos na ci -
da de de Ita jaí (SC), no pe río do de 01 a 03 de maio
de 2003, bus can do a efe ti va in clu são e ci da da nia
para as mi lha res de cri an ças e ado les cen tes pri va-
dos da con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, em todo o 
País, cons ci en tes da ne ces si da de de se rem res ga-
ta das as res pon sa bi li da des para im ple men tar os di -
re i tos pre vis tos na Con ven ção dos Di re i tos da Cri an-
ça, da Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, ra ti fi-
ca da no Bra sil em 20 de se tem bro de 1990, na
Cons ti tu i ção Fe de ral em seu ar ti go 227 e no Esta tu-
to da Cri an ça e do Ado les cen te, re sol vem:

REIVINDICAR a cri a ção dos car gos ne ces sá ri-
os à im ple men ta ção efe ti va das equi pes mul ti dis ci pli-
na res em cada co mar ca, no âm bi to do Po der Ju di ciá-
rio, in te gra das por, no mí ni mo, um pro fis si o nal de
cada uma das se guin tes ca te go ri as: as sis ten te so ci al,
psi có lo go, pe da go go e ad vo ga do. Os res pec ti vos
con se lhos e ór gãos de clas se de vem in clu ir em suas
ações a efe ti va ção des se ob je ti vo;

REIVINDICAR do Mi nis té rio Pú bli co de cada
Esta do que exi ja do Po der Ju di ciá rio o cum pri men to
do art. 150 do ECA, im ple men tan do a equi pe in ter dis-
ci pli nar na Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de;

REIVINDICAR a am pli a ção do nú me ro de Va ras
es pe ci a li za das da Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de;

RECOMENDAR a va lo ri za ção do per fil vo ca ci o-
nal dos pro fis si o na is da área téc ni ca quan do do con -
cur so pú bli co, e dos Ju í zes e Pro mo to res, quan do do
pre en chi men to das va gas na área da Infân cia e da Ju -
ven tu de;

EXIGIR que se es ta be le ça um per cen tu al mí ni-
mo dos or ça men tos pú bli cos para os Fun dos da
Infân cia e da Ju ven tu de, e des ti nar re cur sos es pe cí fi-
cos para pro gra mas de apo io à con vi vên cia fa mi li ar e
co mu ni tá ria e pre ven ção do aban do no e vi o lên cia e
tra ba lho in fan til;

REIVINDICAR o in cre men to da efe ti va par ti ci-
pa ção dos Ju í zes e Pro mo to res de Jus ti ça nos es tu-
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dos e ati vi da des ex tra pro ces su a is li ga dos à rede de
pro te ção à in fân cia e ado les cên cia;

RECOMENDAR a fis ca li za ção men sal, pelo
Juiz e pelo Pro mo tor de Jus ti ça, das en ti da des de
abri ga men to, e o res pec ti vo en ca mi nha men to de re -
la tó ri os de ta lha dos;

EXIGIR a ga ran tia ao di re i to de a cri an ça e o
ado les cen te abri ga dos de se rem ou vi dos di re ta men te
pelo Juiz e Pro mo tor de Jus ti ça;

ASSENTAR a ne ces si da de da im plan ta ção e
dis po ni bi li za ção de um ban co de da dos em cada es -
ta do da fe de ra ção com con so li da ção na ci o nal, abran -
gen do in for ma ções es ta tís ti cas quan ti ta ti vas e qua li-
ta ti vas, de to das as cri an ças e ado les cen tes em con -
di ções de se rem ado ta dos, abri ga dos ou não, e in te-
res sa dos na ado ção;

EXIGIR o ur gen te re or de na men to dos abri gos,
vi san do ao cum pri men to do art. 92, e pa rá gra fo úni co,
do art. 101, do ECA; 

REIVINDICAR a obri ga to ri e da de da im ple men-
ta ção das equi pes mul ti dis ci pli na res nas ins ti tu i ções
que de sen vol vam pro gra mas de abri go;

EXIGIR o es ta be le ci men to de pra zo para as
equi pes mul ti dis ci pli na res dos abri gos apre sen ta rem
aos res pec ti vos Ju í zos, o “Pla no de Aten di men to”
para cada cri an ça e ado les cen te, como in di ca ti vo das
al ter na ti vas de en ca mi nha men to pos sí ve is em cada
caso;

ENFATIZAR a ne ces si da de da cri a ção e im plan-
ta ção de me ca nis mos que per mi tam o acom pa nha-
men to per ma nen te da si tu a ção das cri an ças e ado-
les cen tes ins ti tu ci o na li za dos;

REFORÇAR a ne ces si da de da in clu são dos
ser vi ços e pro fis si o na is de sa ú de na rede de aten di-
men to à cri an ça ao ado les cen te e às fa mí li as, para a
ati vi da de pre ven ti va com o fim de se evi tar a ado ção
ile gal ou di ri gi da;

RECOMENDAR o efe ti vo aten di men to in te gral
da rede de pro te ção, in clu si ve acom pa nha men to pos -
te ri or, em to dos os ca sos de ado ção, sem qual quer
dis tin ção;

REFORÇAR a ur gên cia de se es ta be le ce rem
pra zos para o pro ces so ju di ci al em pri me i ro grau de
ju ris di ção e tra mi ta ção dos re cur sos nas ações de
des ti tu i ção do pá trio po der (po der fa mi li ar);

RECOMENDAR a in clu são como dis ci pli na obri -
ga tó ria dos cur sos su pe ri o res de di re i to, pe da go gia,
ser vi ço so ci al e psi co lo gia a ma té ria re la ti va à in fân-
cia e ado les cên cia e ao di re i to à con vi vên cia fa mi li ar e 
co mu ni tá ria;

REFORÇAR a ne ces si da de da in clu são nos li -
vros di dá ti cos e pa ra di dá ti cos das no vas con cep-
ções de re la ções fa mi li a res, in clu in do a fa mí lia subs -
ti tu ta;

RECOMENDAR aos Tri bu na is de Jus ti ças a edi -
ção de pro vi men tos de ter mi nan do aos ofi ci a is de re -
gis tro ci vil a obri ga to ri e da de de co mu ni car ao Mi nis té-
rio Pú bli co, in for ma ções so bre os re gis tros de nas ci-
men tos nos par tos do mi ci li a res, no pra zo má xi mo de
cin co dias;

EXIGIR a con si de ra ção da ple na vi gên cia do
art. 47, e seus pa rá gra fos, do ECA, para de ter mi nar
não a sim ples aver ba ção das ado ções no re gis tro ci -
vil, mas o can ce la men to do re gis tro ori gi nal, e novo
re gis tro de nas ci men to da cri an ça ado ta da;

RECOMENDAR a uni for mi za ção dos pro ce di-
men tos de ha bi li ta ção para ado ção;

REIVINDICAR a in clu são dos Gru pos de Estu -
dos e Apo io à Ado ção como in te gran tes da rede de
aten di men to à cri an ças, ao ado les cen te e à fa mí lia na 
pre ven ção do aban do no;

RECOMENDAR à rede de aten di men to à in fân-
cia em si tu a ção de ris co so ci al a efe ti va im plan ta ção
de pro gra mas al ter na ti vos de con vi vên cia fa mi li ar e
co mu ni tá ri as: fa mí li as de apo io, apa dri nha men to afe -
ti vo, guar da, en tre ou tros;

RECOMENDAR a re de fi ni ção das ati vi da des
dos co mis sá ri os da in fân cia e da ju ven tu de, onde
hou ver;

REIVINDICAR das co mis sões de di re i tos hu ma-
nos da OAB a atu a ção jun to aos abri gos para o re co-
nhe ci men to do di re i to à con vi vên cia fa mi li ar e co mu-
ni tá ria en quan to di re i to fun da men tal da pes soa hu-
ma na, de nun ci an do o seu des cum pri men to;

Para que es sas re so lu ções te nham êxi to, é ne -
ces sá rio cons ci en ti zar a so ci e da de de que a for mu la-
ção, im plan ta ção e im ple men ta ção das po lí ti cas pú-
bli cas vi san do a in clu são e ci da da nia é emer gen ci al,
e pas sa pelo re co nhe ci men to em ace i tar que o aban -
do no da cri an ça e do ado les cen te, e de sua fa mí lia, é
uma res pon sa bi li da de de to dos nós e uma ques tão
de sa ú de pú bli ca e jus ti ça so ci al.

Ita jaí, 3 de maio de 2003.
Je a nie Ma ria To ma zel li Amo rim / Co or de na do ra

Ge ral do 8º Ena pa
(47) 344-1536 / (47) 347– 4017 / (47) 9101-6399
Gerd Klotz / Co or de na dor Exe cu ti vo e (Asses -

so ria de Co mu ni ca ção)
(47)349-9040 / (47)9103-3399

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09889MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL376     



“Inclu são e Ci da da nia”
Pa les tra pro nun ci a da pela Se na do ra

Ide li Sal vat ti por oca sião do 8º ENAPA

Va mos fa lar de in clu ir quem?
Os 49 mi lhões de bra si le i ros que ga nham me -

nos de meio sa lá rio mí ni mo por mês e fa zem par te do
mapa da fome? Ou do 1/3 da hu ma ni da de que mi gra
de um lu gar para ou tro sem ter con di ções de fi xar sua
casa ou seu povo?

Va mos fa lar em in clu ir 89% as cri an ças bra si le i-
ras de 0 a 4 anos que não têm aces so a cre che, ou as
50% de cri an ças de 4 a 6 anos que não têm va gas na
pré-es co la? Ou os 5% das cri an ças de 7 a 14 anos
que es tão fora da es co la?

Ou ain da, va mos fa lar em in clu ir os 60% dos jo -
vens de 15 a 17 anos que não es tão no en si no mé dio
ou os 88% dos jo vens de 18 a 24 anos que não es tão,
e tal vez nun ca es ta rão, no en si no su pe ri or?

Ou va mos in clu ir os 20 mi lhões de adul tos anal -
fa be tos?

Va mos in clu ir os 3.200.000 ido sos com mais de
60 anos que não con se guem se apo sen tar se quer
com o sa lá rio mí ni mo?

Ou va mos in clu ir os 20% de de sem pre ga dos, ou 
os mi lhões de fa mí li as sem ter ra e sem casa?

Va mos fa lar da ne ces si da de de in clu ir as cri an-
ças de rua, os ve lhos aban do na dos, as mu lhe res ví ti-
mas da vi o lên cia do més ti ca, as pes so as pros ti tu í das
e as pes so as es cra vi za das?

Va mos fa lar das de si gual da des dos ne gros e da
de sa gre ga ção das cul tu ras e dos po vos in dí ge nas?

Em fa lan do de ci da da nia, de que tipo de ci da da-
nia? Dos que tra ba lham e vo tam, ou dos que, além de
tra ba lhar e vo tar, re ce bem para vi ver dig na men te, têm 
ca pa ci da de de ana li sar cri ti ca men te a so ci e da de, têm 
aces so à edu ca ção, à cul tu ra, ao la zer e par ti ci pam
po li ti ca men te da so ci e da de, das suas de ci sões e dos
ru mos que a hu ma ni da de vai se guin do?

Faço es sas per gun tas para abrir o nos so le que
de de ba te e o ho ri zon te de nos sa re a li da de, para que
pos sa mos dis cu tir in clu são e ci da da nia numa vi são
para além de nos sas ini ci a ti vas pes so a is e fa mi li a res,
para en trar numa aná li se so ci o e co nô mi ca e po lí ti ca
da so ci e da de em que vi ve mos e nos ru mos que a hu -
ma ni da de se gue nes se mo men to da his tó ria.

O ca pi ta lis mo e a eco no mia de li vre e so be ra no
mer ca do pra ti ca dos nas úl ti mas dé ca das no mun do e
no Bra sil au men ta ram pro fun da men te as de si gual da-
des so ci a is; a for tu na das 358 pes so as mais ri cas do
mun do é su pe ri or à ren da anu al dos 45% mais po-
bres, so man do mais de 2,6 bi lhões de pes so as. Os

pa í ses po bres têm 80% da po pu la ção e ape nas 20%
da ri que za mun di al; no Bra sil, os 10% mais ri cos têm
46,7% da ren da na ci o nal.

O ca pi ta lis mo e o li vre mer ca do como es pa ços
de com pe ti ti vi da de pro du zem a ex clu são numa quan -
ti da de e numa ve lo ci da de mu i to ma i or do que a ca pa-
ci da de de in clu são do Esta do com suas po lí ti cas so ci-
a is ou com pen sa tó ri as. Nes sa re la ção, com pa ran do
com o vo lu me de água, o mer ca do ex clui pes so as
como se ti ves se um bal de para ti rar a água de uma
ca i xa, e o Esta do e as en ti da des fi lan tró pi cas ten tam
in clu ir pes so as como se usas sem um copo para co lo-
car de vol ta a água ti ra da com um bal de. O re sul ta do é 
que a ex clu são é mu i to ma i or do que a in clu são que
se con se gue pro du zir.

Para uma po lí ti ca so ci o e co nô mi ca e cul tu ral de
in clu são e ci da da nia, para além das ini ci a ti vas in di vi-
du a is ou fa mi li a res de aju da e so li da ri e da de, pre ci sa-
mos de uma ação po lí ti ca ca paz de trans for mar a so -
ci e da de fun da men ta da no li vre mer ca do e no Esta do
bur guês que mais tem ser vi do para pos si bi li tar os ne -
gó ci os e in te res ses dos se to res ca pi ta li za dos do que
para cons tru ir a ci da da nia e a jus ti ça so ci al.

Ini ci ar um ci clo de trans for ma ção do Esta do e da 
so ci e da de bra si le i ra é a ta re fa que o Go ver no Lula as -
su me nes se mo men to his tó ri co do Bra sil. A trans for-
ma ção do Bra sil exi ge um con jun to de re for mas que
fo ram dis cu ti das e apro va das na ele i ção e que ago ra
co me çam a ser im ple men ta das, en tre elas:

• a re for ma tri bu tá ria para de so ne rar a pro du ção e
o tra ba lho, au men tan do a tri bu ta ção da ren da, do
lu cro e do pa tri mô nio, como ins tru men to di re to de
dis tri bu i ção de ren da;

• a re for ma da pre vi dên cia para tor ná-la mais jus ta
do pon to de vis ta de in clu são e re la ção de be ne fí-
ci os pa gos, e fi nan ce i ra men te sus ten tá vel para
su pe rar a si tu a ção de trans fe rên cia de ren da dos
im pos tos que a po pu la ção paga para cer tos be ne-
fí ci os pri vi le gi a dos de um pe que no gru po de ci da-
dãos;

• a re for ma agrá ria e ur ba na para ga ran tir aces so a
mi lhões de fa mí li as tra ba lha do ras sem ter ra e/ou
sem mo ra dia;

• a re for ma tra ba lhis ta para cons tru ir re la ções de
tra ba lho mais de mo crá ti cas e mo der nas e au men-
tar a pro te ção so ci al aos tra ba lha do res;

• a re for ma sin di cal para am pli ar a de mo cra ti za ção
e a par ti ci pa ção sin di cal dos tra ba lha do res e dos
em pre ga do res, am pli an do os pro ces sos de ne go-
ci a ção co le ti va;
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• a re for ma po lí ti ca para qua li fi car a ação par ti dá ria
e a éti ca na po lí ti ca vi san do uma ma i or par ti ci pa-
ção po lí ti ca do con jun to da so ci e da de;

Cons tru ir um go ver no De mo crá ti co e Po pu lar
trans for ma dor é a nos sa ta re fa po lí ti ca do Go ver no
Lula. Cons tru ir um Esta do de mo crá ti co, re gu la dor do 
mer ca do, pro po nen te da po lí ti ca ma cro e co nô mi ca,
cons tru tor da in fra-es tru tu ra e re a li za dor de efe ti vas
po lí ti cas so ci a is de sa ú de, edu ca ção, cul tu ra, es por-
te, de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al, de ha bi ta ção
e sa ne a men to, de so ci a li za ção do cré di to, en tre ou-
tras, é ta re fa cen tral na trans for ma ção da so ci e da de
bra si le i ra para atin gir mos uma si tu a ção em que a
es tru tu ra so ci o e co nô mi ca cons ti tua um mo vi men to
cí cli co de cons tru ção de in clu são e ci da da nia.

Gran de é o de sa fio. A re a li da de so ci o e co nô mi ca
exis ten te, a enor me de pen dên cia ex ter na, a enor me
dí vi da pú bli ca, o ní vel de de si gual da des e o pa ta mar
de ex clu são so ci al exis ten te no Bra sil exi gem, de
cada ho mem e mu lher de bem des te país, uma con tri-
bu i ção efe ti va de par ti ci pa ção po lí ti ca de su pe ra ção
de uma po si ção ego ís ta do seu in te res se ime di a to –
se a pes soa es ti ver numa po si ção fa vo re ci da, de so li-
da ri e da de, de en vol vi men to no pro ces so de trans for-
ma ção das es tru tu ras ma cro e co nô mi cas, ins ti tu ci o-
na is, e mes mo de leis e da cul tu ra so ci al para que
pos sa mos atin gir o ob je ti vo de cons tru ir um país in-
clu si vo e ci da dão.

Eu acre di to que “a vida po dia ser bem me lhor e
será”. Co me çou um novo tem po no Bra sil; cada um
dos que têm com pro mis so com a in clu são e a ci da da-
nia pode co lo car um ti jo lo nes sa cons tru ção.

Vo cês que vi ven ci am a ado ção, es pe ci al men te
os pais e fi lhos ado ti vos, po dem afir mar, com mu i ta
se gu ran ça, que é pos sí vel cons tru ir uma so ci e da de
so li dá ria. Acre di to que a ado ção é um ato hu ma ni tá rio
em que o amor é ca paz de le var uma ou duas pes so-
as adul tas ado ta rem ou tra pes soa não adul ta e de di-
car a ela amor e cu i da do para que esta pes soa se sin -
ta ama da, pro te gi da e te nha con di ções de or ga ni zar e 
de sen vol ver sua vida em re ci pro ci da de com os pais
ado ti vos. É des se amor hu ma no e de uma cons ciên-
cia re vo lu ci o ná ria que pre ci sa mos para trans for mar e
dig ni fi car o mun do em que vi ve mos.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res: vejo que há dis po-
si ção, por par te do atu al Go ver no, de ata car um dos
prin ci pa is pro ble mas que im pe dem o Bra sil cres cer
com se gu ran ça: a vul ne ra bi li da de ex ter na. É, pelo
me nos, o que au to ri da des da área eco nô mi ca têm
anun ci a do com in sis tên cia. Ocor re que, em nos so

País, toda vez que os in di ca do res de cres ci men to
eco nô mi co co me çam a me lho rar, a pres são ne ga ti va
des sa me lho ra no ba lan ço de pa ga men tos e o con se-
qüen te re ce io de que não con si ga mos fi nan ci ar nos so
dé fi cit em con ta-cor ren te pro vo cam a to ma da de me -
di das re ces si vas que, por sua vez, le vam ao de sa que-
ci men to da eco no mia.

Para es ca par des sa ar ma di lha cons tru í da pela
vul ne ra bi li da de ex ter na do País, não há ou tro ca mi-
nho a não ser tra ba lhar pon tu al men te nos itens mais
im por tan tes da pa u ta co mer ci al bra si le i ra, ao mes mo
tem po pro mo ven do ex por ta ções e subs ti tu in do,
quan do pos sí vel, os bens im por ta dos por bens pro du-
zi dos in ter na men te. É o ca mi nho do for ta le ci men to
es tru tu ral e per ma nen te da ba lan ça co mer ci al, me di-
an te in ter ven ção pon tu al do Esta do, o que se in se re
no ca pí tu lo da po lí ti ca in dus tri al, to man do o ad je ti vo
in dus tri al num sen ti do bem am plo, para abran ger o
se tor agro pe cuá rio e o de ser vi ços.

Meu ob je ti vo, ao di ri gir-me aos Ilus tres Se na do-
res e Se na do ras, na tar de de hoje, não é fa zer aná li se
ma cro e co nô mi ca do mo men to atu al, mas, sim, dis-
cor rer, mu i to bre ve men te, so bre um pro du to agrí co la
que re pre sen ta gas tos sig ni fi ca ti vos com im por ta ção,
gas tos que po dem ser so bre ma ne i ra re du zi dos caso
se in cen ti ve, como vem sen do fe i to nos úl ti mos anos,
a pro du ção na ci o nal. Re fi ro-me ao tri go. Em es pe ci al,
que ro cha mar a aten ção para o po ten ci al da re gião
Cen tro-Oes te como gran de pro du to ra de tri go.

Os gas tos em di vi sas com a im por ta ção de tri go,
por par te do Bra sil, cos tu mam os ci lar em tor no de 1
bi lhão de dó la res anu a is. Nos so ma i or for ne ce dor
con ti nua sen do a Argen ti na, que se be ne fi cia das ta ri-
fas im pos tas con tra seus con cor ren tes pelo me ca nis-
mo da Ta ri fa Exter na Co mum do Mer co sul, em bo ra a
cri se eco nô mi ca na que le país es te ja dan do mar gem
ao in gres so cres cen te de im por ta ções pro ve ni en tes
dos Esta dos Uni dos, Ca na dá e Eu ro pa do Les te. Hoje 
im por ta mos cer ca de 70% do tri go que con su mi mos.

Como efe i to da des va lo ri za ção cam bi al e de po -
lí ti cas de in cen ti vo do Go ver no, po rém, a pro du ção
bra si le i ra de tri go tem cres ci do ano a ano. O Mi nis té rio
da Agri cul tu ra tem como meta che gar, em 2007, a
uma pro du ção na ci o nal que cu bra 60% do con su mo
in ter no.

O Sul man tém-se como prin ci pal re gião pro du-
to ra de tri go, sen do os dois Esta dos que mais plan tam
e co lhem esse ce re al o Pa ra ná e o Rio Gran de do Sul.
To da via a re gião Cen tro-Oes te vem se des ta can do
por suas con di ções fa vo rá ve is à cul tu ra. Tem aju da do
o cres ci men to da pro du ção de tri go no Cen tro-Oes te
a po lí ti ca de pre ços mí ni mos di fe ren ci a dos le va do a
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cabo pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, a qual ob je ti va ex -
pan dir a pro du ção para re giões não-tra di ci o na is.

Sr. Pre si den te, para que o Cen tro-Oes te pos sa,
de fato, tor nar-se gran de pro du tor de tri go, ve nho, pu -
bli ca men te, dar meu apo io às re i vin di ca ções dos pro -
du to res lo ca is. Tais pro du to res, em re u nião re a li za da
com o Se cre tá rio de Po lí ti ca Agrí co la do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, Sr. Ivan We de kin, so li ci ta ram o au men to
dos re cur sos des ti na dos ao cus te io da pro du ção,
para este ano, em 30% e o au men to do pre ço mí ni mo
do grão tam bém em 30%.

Não me vou es ten der em con si de ra ções téc ni-
cas so bre a si tu a ção do mer ca do de tri go no Bra sil,
mas digo que as re i vin di ca ções são bas tan te mo des-
tas. São ra zoá ve is. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra, por
sua vez, tem ple na cons ciên cia de que a meta de au -
men to da área plan ta da pas sa ne ces sa ri a men te pela
cri a ção de es tí mu los con sis ten tes para o pro du tor
nas no vas fron te i ras agrí co las, como é se gu ra men te
o caso da re gião Cen tro-Oes te.

Assim, ao so mar mi nha voz às dos pro du to res
de tri go do Cen tro-Oes te – e na cer te za de ver aten di-
das tais re i vin di ca ções, bem como ver cri a dos ou tros
es tí mu los que o Mi nis té rio jul gue per ti nen tes -, en cer-
ro este bre ve dis cur so e lem bro a im por tân cia das
me di das pon tu a is, em apa rên cia pe que nas, para atin -
gir o gran de ob je ti vo da di mi nu i ção da vul ne ra bi li da de
ex ter na do Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. RENILDO SANTANA (PFL – SE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com gran de pra -
zer que gos ta ria de re gis trar a apro va ção, na Co mis-
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, hoje pela ma nhã, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31 de 2000,
de au to ria da no bre Se na do ra Ma ria do Car mo Alves,
a quem re pre sen to nes se mo men to. A pro pos ta, que
me re ceu pa re cer fa vo rá vel da Se na do ra Serys Slhes -
sa ren ko, pro põe que as mu lhe res que ado ta rem cri -
an ças se jam tam bém be ne fi ci a das com a li cen ça ma -
ter ni da de.

A ini ci a ti va da Se na do ra Ma ria do Car mo vem es-
ta be le cer uma si tu a ção de igual da de en tre os fi lhos
na tu ra is e os ado ti vos, já es pe ci fi ca da no Có di go Ci vil
Bra si le i ro, ar ti go 1596, que diz “os fi lhos, ha vi dos ou
não da re la ção de ca sa men to, ou por ado ção, te rão os
mes mos di re i tos e qua li fi ca ções, pro i bi das qua is quer
de sig na ções dis cri mi na tó ri as re la ti vas à fi li a ção”, e
tam bém na pró pria Car ta Mag na, ar ti go 227, § 6º, que
não dis tin gue os fi lhos na tu ra is e ado ta dos, em ter mos
de di re i tos. No en tan to, o ar ti go 7º, que es pe ci fi ca os
di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is, não ga-

ran te às mães ado ti vas o di re i to de acom pa nhar os
pri me i ros me ses de con vi vên cia com seus fi lhos.

Ora, se a Cons ti tu i ção ga ran te aos ado ta dos os
mes mos di re i tos dos fi lhos bi o ló gi cos, tam bém de ve-
ria as se gu rar-lhes o di re i to à pre sen ça da mãe ado ti-
va, como as se gu ra ao re cém-nas ci do. A dis cri mi na-
ção, por tan to, é du pla, pois atin ge a mãe e a cri an ça.

Deve-se le var em con si de ra ção, tam bém, o ca -
rá ter de jus ti ça so ci al des sa Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal, quan do visa a pro te ger aque les que,
até en tão, fo ram aban do na dos pela so ci e da de, uma
vez que não ti ve ram di re i to, quan do de seu nas ci men-
to, do que, na que le mo men to, era o prin ci pal: o amor
do pai e da mãe. Assim, as mães ado ti vas, além de
cum pri rem im por tan te pa pel na so ci e da de, ne ces si-
tam pres tar ao fi lho aten ção re do bra da, para per mi tir
sua adap ta ção, sem tra u mas, à nova si tu a ção e, prin -
ci pal men te, para com pen sar a ca rên cia emo ci o nal da
qual é ví ti ma a cri an ça aban do na da ou órfã.

Re du zir o pa pel da mãe ape nas à fun ção de pro -
ve do ra de ali men to é mi ni mi zar, e mu i to, a im por tân-
cia do afe to, da se gu ran ça e do pa pel edu ca ti vo e de
for ma ção que se faz pre sen te des de o pri me i ro dia da
con vi vên cia mãe e fi lho. Por tan to, jus ti fi car a li cen ça
ma ter ni da de so men te em ra zão da ama men ta ção é
um equí vo co que a PEC 31 de 2000 visa a cor ri gir.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro con gra tu lar-me
com a Se na do ra Ma ria do Car mo Alves pela ini ci a ti va
e com to dos os no bres co le gas que apo i a ram essa
pro pos ta.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as ex pec ta ti vas
de que o go ver no re cém-em pos sa do pos sa fa zer algo 
novo e di fe ren te do “pos sí vel” re a li za do pela era FHC,
no to can te aos in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, vão
aos pou cos se es va ne cen do.

O Orça men to Ge ral da União para 2003 con sig-
nou me ros R$14,6 bi lhões para in ves ti men tos (cer ca
de 1% do PIB na ci o nal), com re cur sos pró pri os. Di an-
te da de ci são de am pli a ção da meta de su pe rá vit pri -
má rio (4,25% do PIB) e da taxa de in fla ção ne go ci a-
das com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal – FMI, a to -
ta li da de des ses re cur sos foi con tin gen ci a da, sem
qua is quer pers pec ti vas de li be ra ção (prin ci pal men te
os re fe ren tes às emen das par la men ta res, si na li zam
os áu li cos go ver nis tas).

Assim, pou cas são as pos si bi li da des re a is de os 
Esta dos e Mu ni cí pi os re ce be rem re pas ses vo lun tá ri-
os da União em 2003; me no res ain da a par tir de 2004, 
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com o ad ven to das re for mas fis cal e pre vi den ciá ria e
(aten ção!) o en cer ra men to do pra zo de apli ca ção da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 27, apro va da em 2000 e
com vi gên cia até este ano (tal dis po si ti vo des vin cu la
20% da ar re ca da ção de im pos tos e con tri bu i ções so -
ci a is da União, li be ran do-a para apli ca ção em pro je-
tos de seu es tri to in te res se). Res ta rá a tais ato res, a
pre pa ra ção de pro je tos de de sen vol vi men to
auto-sus ten tá ve is com re cur sos pró pri os ou a vi a bi li-
za ção de fi nan ci a men tos jun to a agen tes de fo men to
na ci o na is ou in ter na ci o na is para a tão ne ces sá ria
me lho ria da in fra-es tru tu ra dos ser vi ços pú bli cos es -
sen ci a is.

O Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor – CODEFAT, em sua Re so lu ção nº
289, de 23 de ju lho de 2002, au to ri zou a alo ca ção de
R$4,5 bi lhões de re cur sos do FAT para o fi nan ci a-
men to do PROEMPREGO III, pelo Ban co Na ci o nal de 
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, no
pe río do de 2002 a 2004. Obje ti va, com isso, pre ser var
e ex pan dir opor tu ni da des de tra ba lho, in cre men tar a
ren da do tra ba lha dor e pro por ci o nar a me lho ria da
qua li da de de vida da po pu la ção, em es pe ci al das ca -
ma das em po bre ci das, des ti nan do os re cur sos para
in ves ti men tos nos se to res de ener gia, trans por tes,
sa ne a men to e no de tu ris mo.

Sen si bi li za do com as de cla ra ções de in ten ções
do novo go ver no fe de ral, o Con se lho Ges tor do Fun -
do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS, por
meio da Re so lu ção nº 409, de 26 de no vem bro de
2002, ins ti tu iu o Pro gra ma de Infra-es tru tu ra de
Trans por te Co le ti vo – PRÓ-TRANSPORTE, aten den-
do, pri o ri ta ri a men te, áre as de ba i xa ren da e con tri bu-
in do para a pro mo ção do de sen vol vi men to fí si co-ter ri-
to ri al, eco nô mi co e so ci al, de me lho ria de qua li da de
de vida e pre ser va ção do meio am bi en te ur ba no. No
to tal, R$1 bi lhão fo ram dis po ni bi li za dos, para apli ca-
ção no pe río do de 2003/2006, nes te Pro gra ma.

Atu al men te, este Con se lho Ges tor ad mi nis tra,
por in ter mé dio da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, cer ca de 
R$22 bi lhões. Con si de ran do o flu xo de ca i xa e as re -
ser vas ne ces sá ri as para o cum pri men to de suas obri -
ga ções so ci a is, R$3 bi lhões adi ci o na is po de rão ser
em pres ta dos ao se tor pú bli co, para apli ca ção nos
seg men tos de ha bi ta ção, sa ne a men to e in fra-es tru tu-
ra ur ba na, no mes mo pe río do.

Na tu ral men te, te rão aces so a es ses em prés ti-
mos so men te aque les que se en qua dra rem nas se ve-
ras exi gên ci as da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e
nos res tri tos li mi tes para en di vi da men to, im pos tos pe -
las Re so lu ções nos 040 e 043, de 2001, do Se na do
Fe de ral.

Para gra ta sur pre sa, mu i tos são os mu ni cí pi os
que re a li za ram os in dis pen sá ve is ajus tes fis ca is e ad -
mi nis tra ti vos in ter nos e aten dem a tais con di ci o na-
men tos, as sim como os Esta dos, em bo ra em me nor
pro por ção. Par te de les es tão mu ni ci a dos de bons pro -
je tos de in ves ti men tos e com de ci são po lí ti ca to ma da
para cap ta ção de no vos fi nan ci a men tos.

Estas ope ra ções, pro me ti das pelo atu al go ver no
fe de ral du ran te o pro ces so ele i to ral, e por di ver sas ve -
zes ra ti fi ca das pelo Pre si den te da Re pú bli ca, são in -
dis pen sá ve is para a re to ma da do de sen vol vi men to do 
País. Não ocor rem, en tre tan to, por for ça de ato bu ro-
crá ti co de Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal – CMN, que,
em ses são re a li za da em 25 de abril de 2002, e tor na-
da pú bli ca por meio da Re so lu ção nº 2.954 do Ban co
Cen tral, es ta be le ceu o teto má xi mo de R$200 mi-
lhões, em mo e da na ci o nal, para em prés ti mos aos en -
tes pú bli cos (es ta dos e mu ni cí pi os), e, me di an te a
Re so lu ção nº 3.039, de 28 de no vem bro de 2002, per-
mi tiu teto adi ci o nal de R$200 mi lhões, para con tra ta-
ção ex clu si va com os mu ni cí pi os. Li mi tes há mu i to
atin gi dos.

Atu al men te, pro pos tas fir mes para em prés ti mos
ao se tor pú bli co, to ta li zan do R$2,8 bi lhões, aguar-
dam, na “fila” do Ban co Cen tral, a au to ri za ção do
CMN para no vas con tra ta ções. Enquan to isso não
acon te cer, os re cur sos do FAT e os do FGTS, des ti na-
dos ao fi nan ci a men to da me lho ria da in fra-es tru tu ra e
da qua li da de de vida do país, con ti nu a rão apli ca dos
na ro la gem da dí vi da pú bli ca.

Apa ren te men te a nova equi pe eco nô mi ca do
go ver no bra si le i ro não quer ge rar em pre go e ren da,
com re ce io do au men to do con su mo e da pres são in -
fla ci o ná ria de cor ren tes; não quer no vos in ves ti men-
tos, com re ce io de re du zir o su pe rá vit pri má rio. Dis-
tan te dos sé ri os pro ble mas eco nô mi cos e so ci a is de
nos sa po pu la ção, não quer re du zir as ta xas de ju ros,
com re ce io da fuga de ca pi ta is.

Nes te mo men to sin ge lo de iní cio dos tra ba lhos
de uma nova le gis la tu ra, é in dis pen sá vel que nos sos
re pre sen tan tes no Con gres so Na ci o nal de mons trem,
na prá ti ca, a co e rên cia en tre seus sen ti men tos, pa la-
vras e ações; que o bor dão re pe ti do por to dos, exa us-
ti va men te, de com pro mis so pes so al com a ge ra ção
de em pre go e ren da, em suas cam pa nhas, ma te ri a li-
ze-se; que se unam, ar ti cu lam-se e ajam por esta
gran de ca u sa pú bli ca su pra par ti da ri a men te ago ra;
que apro ve i tem as con di ções ma cro e co nô mi cas fa vo-
rá ve is para exi gi rem que, de ime di a to, o con tin gen ci a-
men to de em prés ti mos ao se tor pú bli co seja sus pen-
so, úni ca al ter na ti va para se in je tar no vos re cur sos
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em tais em pre en di men tos, vi ta is para o re a que ci men-
to da eco no mia e a efe ti va ge ra ção de em pre gos.

Era o que eu ti nha di zer.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, leio, para que
cons te dos Ana is do Se na do Fe de ral, o ar ti go do ar-
ti cu lis ta Cló vis Ros si, pu bli ca do na edi ção de on tem
da Fo lha de S.Pa u lo, sob o tí tu lo “Uma ques tão de
de cên cia”.

No ar ti go, o jor na lis ta diz que a de cên cia po lí ti ca
está sen do vi o la da pela pos tu ra da cú pu la do PT, que
tem, se gui da men te, ame a ça do al guns dos par la men-

ta res do par ti do, usan do como pre tex to a tra mi ta ção
das re for mas no Con gres so Na ci o nal.

Cló vis Ros si men ci o na prin ci pal men te o epi só-
dio que en vol ve a De pu ta da Lu ci a na Gen ro (RS), “pe -
tis ta des de os 14 anos”.

É a se guin te a ín te gra do ar ti go a que es tou me
re fe rin do:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN 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. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, numa ini ci a ti va da
Ge rên cia de Estu dos Eco nô mi cos e Re la ções Inter -
na ci o na is – GERIN, do Ban co da Ama zô nia, foi di vul-
ga do, há pou co, o Pla no de Apli ca ção dos Re cur sos
do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te
– FNO, so bre o qual dis põem as Leis nºs 7.827, de
1989; 9.126, de 1995; e 10.177, de 2001, nos exer cí ci-
os de 2003 a 2005. 

O nos so Esta do, com uma área de 224.118 qui -
lô me tros qua dra dos, 15 mu ni cí pi os e uma po pu la ção
de 324.397 ha bi tan tes, in te gra, com o Acre, o Ama pá,
o Ama zo nas, o Pará, Ron dô nia e To can tins, a re gião
Nor te, abran gi da pelo FNO e tam bém be ne fi ciá ria de
ações de fo men to do Ban co da Ama zô nia, que ti nha,
na pre si dên cia de sua Di re to ria Exe cu ti va, Flo ra Val -
la da res Co e lho, e, como di re to res, Edu ar do Sér gio
Ho lan da Ara ú jo; Jor ge Ne me ta la José Fi lho; José Be -
ne ve nu to Fer re i ra Vir go li no; José das Ne ves Ca pe la;
e Le tí cio de Cam pos Dan tas Fi lho.

O Pla no, após in ten so pro ces so de re a jus te, deu 
me lhor es tru tu ra para os 13 pro gra mas de fi nan ci a-
men to das di fe ren tes ati vi da des pro du ti vas de cada
se tor eco nô mi co re gi o nal, de acor do com as di re tri-
zes do Pla no Plu ri a nu al de Go ver no, as ins tru ções do
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal e as pri o ri da des e
es pe ci fi ci da des dos Esta dos da re gião.

Assim, para o nos so Esta do, fo ram es ta be le ci-
das, no se tor ru ral, as ati vi da des pro du ti vas pri o ri tá ri-
as e as cor res pon den tes áre as po ten ci a is: na fru ti cul-
tu ra, a pro du ção de me lan cia, ba na na, man ga, caju,
coco, ma mão, ma ra cu já, ci trus, cas ta nha-do-pará,
cu pu a çu, ace ro la, açaí e aba ca xi, nas re giões de ca -
po e i ra, cer ra do e de al ti tu de; na pro du ção de grãos,
como ar roz, mi lho e soja, nas re giões de mata, cer ra-
do e vár zea; na pro du ção de man di o ca, em todo o
Esta do; na pe cuá ria de cor te e de pe que nos ani ma is,
como ca pri nos e ovi nos, no cer ra do e re gião de mata;
na pis ci cul tu ra, de tan que e tan que rede, no cer ra do e 
re gião de mata.

Para o se tor in dus tri al, fo ram es ta be le ci das as
ati vi da des pro du ti vas pri o ri tá ri as de agro in dús tria,
como as de ra ção; be ne fi ci a men to de grãos, pol pas
de fru tas e ami do, em todo o Esta do; da in dús tria mo -
ve le i ra e de be ne fi ci a men to da ma de i ra, tam bém em
todo o Esta do; e as de tu ris mo con ven ci o nal e eco tu-
ris mo nas áre as de Ama ja ri, Pa ra ca i ma, Ui ra mu tã,
Boa Vis ta e Nor man dia, do pólo nor te-ro ra i men se.

Por fim, para o se tor de co mér cio e ser vi ços,
em todo o Esta do, as ati vi da des pro du ti vas pri o ri tá-
ri as re la ci o na das a em pre en di men tos de au to pe-
ças e pres ta ção de ser vi ços au to mo ti vos; ao co mér-
cio ata ca dis ta e va re jis ta de gê ne ros ali men tí ci os;
ao co mér cio de ma te ri al de cons tru ção; à mo der ni-
za ção do se tor de co mér cio de con fec ções e cal ça-
dos; e de aqui si ção de má qui nas e im ple men tos
agrí co las.

Para a exe cu ção de seus pro je tos, es tão pre vis-
tos re pas ses de re cur sos do Te sou ro Na ci o nal, cor -
res pon den tes ao exer cí cio cor ren te e ao biê nio 2004
e 2005, to ta li zan do um bi lhão, se is cen tos e oi ten ta e
seis mi lhões e tre zen tos e se ten ta mil re a is. Con for me
o pro gra ma de fi nan ci a men to, Ro ra i ma deve re ce ber
trans fe rên ci as do FNO es ti ma das em 60 mi lhões e 50
mil re a is, em 2003; de 53 mi lhões e 500 mil re a is, em
2004; e de 55 mi lhões e 100 mil re a is, em 2005.

Com o apor te des ses fi nan ci a men tos, em di fe-
ren tes pro gra mas de fi ni dos pelo FNO, es pe ra-se al -
can çar subs tan ci al avan ço da eco no mia da re gião.
Entre eles, os au men tos do va lor agre ga do bru to re gi-
o nal; da ar re ca da ção de tri bu tos; e das opor tu ni da des
de em pre go, de ocu pa ção da mão-de-obra e da mas -
sa sa la ri al.

Con ta-se, tam bém, re du zir o êxo do ru ral, pelo
es tí mu lo à per ma nên cia do ho mem no cam po; in tro-
du zir tec no lo gi as que su pe rem an ti gos e ine fi ca zes
mé to dos de pro du ção; fa vo re cer o cres ci men to de ex -
ce den tes des ti na dos à ex por ta ção; in ter na li zar a ren -
da, a par tir da ver ti ca li za ção da pro du ção das ma té ri-
as-pri mas, me di an te o em pre go de es tí mu los às
agro in dús tri as e às in dús tri as re gi o na is.

Quer-se, além dis so, mi ni mi zar as de si gual da-
des in ter nas, com o in cen ti vo à for ma ção de no vos
pó los eco nô mi cos no in te ri or; me lho rar o abas te ci-
men to in ter no de pro du tos bá si cos; pro mo ver a
auto-sus ten ta bi li da de dos em pre en di men tos eco nô-
mi cos re gi o na is; e es ti mu lar o apro ve i ta men to eco nô-
mi co da flo ra re gi o nal.

Fi nal men te, de ver-se-á for ta le cer o Ban co da
Ama zô nia, con so li dan do-o como agen te fi nan ce i ro
de fo men to do pro gres so so ci o e co nô mi co re gi o nal;
pro mo ver a ele va ção da ren da real do pro du tor; me -
lho rar a qua li da de de vida do pro du tor ru ral, do em -
pre sá rio da in dús tria e dos em pre ga dos; e uti li zar a
mão-de-obra das fa mí li as dos mini e pe que nos pro du-
to res.
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To das es sas ações de ve rão con tri bu ir para a
ele va ção da ren da dos con su mi do res, em con se-
qüên cia da re du ção dos pre ços re la ti vos dos pro du-
tos agrí co las e in dus tri a is, e tam bém con tri bu i rão
para a me lho ria do bem-es tar so ci al da po pu la ção
quan to ao pa drão ali men tar.

No que se re fe re ao meio am bi en te, será ne ces-
sá rio ofe re cer me ca nis mos de re a bi li ta ção de áre as
al te ra das ou em vias de de gra da ção, com o uso de
tec no lo gi as atu a li za das; pro mo ver, de for ma eco nô-
mi ca e eco lo gi ca men te sus ten tá vel, o de sen vol vi-
men to re gi o nal; e im pe dir o avan ço do des ma ta men to
de sor de na do.

Em re su mo, o me re ci da men te elo gi a do de sem-
pe nho do Ban co da Ama zô nia na ge rên cia dos in ves-
ti men tos do FNO tem las tro numa ex pe riên cia de
mais de uma dé ca da e ca rac te ri za-se como con tri bu i-
ção de re le vo para o êxi to do pro ces so de de sen vol vi-
men to de nos sa re gião, cen tra da nas dis po si ções que 
ob je ti vam a efe ti vi da de das ações de pro vi men to de
cré di to do Fun do, com a fi na li da de pre cí pua de re du-
zir as dis pa ri da des re gi o na is, au men tar a pro du ção e
os ní ve is de ocu pa ção e de ren da, des sa for ma pro -
mo ven do a me lho ria da qua li da de de vida dos ha bi-
tan tes da re gião.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço li cen ça a V. Exªs
para, pela ter ce i ra vez, ocu par esta Tri bu na para tra tar
de um as sun to que tem sido ob je to de re pú dio dos
bra si li en ses, sua gen te, seus ma gis tra dos, po lí ti cos,
jor na lis tas e to dos os de ma is se to res re pre sen ta ti vos
da so ci e da de lo cal.

Bra sí lia, ao lon go de sua his tó ria re cen te, tem
sido ob je to de du ras crí ti cas por con ta do sur gi men to
de um sem nú me ro de lo te a men tos, le ga is ou não,
cri a dos ante a ne ces si da de de dar abri go a um enor -
me con tin gen te de pes so as que aqui de sem bar ca,
to dos os dias, na es pe ran ça, mu i tas ve zes vã, de
con se guir um lu gar ao sol, uma vida me lhor, en fim,
um tra ba lho. O Go ver no se des do bra para dar a es -
ses tra ba lha do res, que pas sam a vi ver aqui com as
suas fa mí li as, as mí ni mas con di ções de so bre vi vên-
cia, por meio de po lí ti cas as sis ten ci a is de emer gên-
cia, ca sas po pu la res etc. Nem sem pre, po rém, seus
es for ços são su fi ci en tes para aten der a toda essa
de man da cada vez ma i or.

Estou fa lan do, Sr. Pre si den te, de lo te a men tos
des ti na dos a abri gar tra ba lha do res. Pois bem, Srªs e

Srs. Se na do res, o Go ver no Fe de ral, se gun do o que
está pu bli ca do hoje no jor nal Cor re io Bra zi li en se,
se es for ça ar du a men te para pre sen te ar o povo de
Bra sí lia com mais um lo te a men to: um lo te a men to de
ban di dos! Mes mo di an te do cla mor pú bli co – tomo
em pres ta das as pa la vras de nos so ad mi nis tra dor de
Pla nal ti na, Di vi no Ra be lo, que diz, com toda a pro pri-
e da de, que “os com par sas dos ban di dos pre sos na
ca de ia vão se en ra i zar em Pla nal ti na” –, o Go ver no
Fe de ral, re pi to, faz-se de sur do e anun cia, de for ma
ab so lu ta men te au to ri tá ria, sem ne nhum tipo de con -
sul ta à po pu la ção, para a quar ta-fe i ra da se ma na
vin dou ra, a di vul ga ção do edi tal de li ci ta ção de dois
pre sí di os fe de ra is no Bra sil: um no Dis tri to Fe de ral,
ou tro no Mato Gros so do Sul. Isto é, o pri me i ro em
uma área es tri ta men te ur ba na, sede do Go ver no Fe -
de ral, com seus al tos dig ni tá ri os, mi nis tros, par la-
men ta res, ju í zes de tri bu na is su pe ri o res e re pre sen-
tan tes di plo má ti cos. O se gun do, no nos so imen so
Pan ta nal.

O que jus ti fi ca esta sur dez, Srªs e Srs. Se na do-
res? O que jus ti fi ca ta ma nha sa nha em im por a toda
uma po pu la ção uma vi zi nhan ça tão sór di da?

Se gun do a mes ma re por ta gem, o Pre si den te
Lula jus ti fi ca-se di zen do que “man ter um pre so na
mes ma ci da de do Pre si den te é uma for ma de de-
mons trar o com pro mis so do meu go ver no com a se -
gu ran ça”. A de cla ra ção im pul si va e ina pro pri a da do
Se nhor Pre si den te, de no ta pou ca in ti mi da de com o
tema. Além dis so, mos tra a pou ca boa von ta de de
Sua Exce lên cia para com esta ci da de, que o re ce-
beu de bra ços aber tos e deu-lhe uma vo ta ção ex -
pres si va, sen ti men to este an tes de mons tra do com
a ques ti o ná vel in ten ção de cons tru ir es cri tó ri os do
Go ver no nas ou tras ca pi ta is, tor nan do inó cua a
exis tên cia de Bra sí lia, cons tru í da sob a ins pi ra ção
de ide a is mo der nos e pro je ta da para ofe re cer aos
seus ci da dãos e au to ri da des toda a se gu ran ça ne -
ces sá ria ao cum pri men to de suas im por tan tes obri -
ga ções!

Não ace i to que se faça do povo da mi nha ci -
da de co ba ia para que o Se nhor Pre si den te Re pú-
bli ca dê exem plo de com pro mis so fu tu ro para com
a se gu ran ça. Me lhor de mons tra ção de em pe nho
da ria ele por meio de um com ba te efe ti vo – e que
ge ras se re sul ta dos vi sí ve is – ao cri me em seus
prin ci pa is re du tos, onde hoje já se ba le i am es tu-
dan tes em uni ver si da des, fe cham-se di a ri a men te
ave ni das ab so lu ta men te con ges ti o na das, den tre
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tan tas ou tras mi lha res de ma ze las que le mos di a ri-
a men te nos jor na is. É lá, Se nhor Pre si den te Lula,
que V. Exª deve de mons trar o seu com pro me ti men-
to com a se gu ran ça do País, e não aqui em Pla nal-
ti na, ci da de pa ca ta que não me re ce ta ma nho pre -
sen te de gre go!

Diz-se que o prin ci pal ar gu men to a fa vor de um
Pre sí dio no Dis tri to Fe de ral é es sen ci al men te fi nan-
ce i ro, já que a União dis po ria de ter re nos de so cu pa-
dos que po de ri am abri gá-lo. Ora, Sr. Mi nis tro Már cio
Tho maz Bas tos, cre io não ser ne ces sá rio lem brar-lhe
das enor mes ter ras de vo lu tas da União que se en con-
tram ab so lu ta men te va zi as e aban do na das, ter re nos
de Ma ri nha enor mes que só têm ser vi do de pra ia para 
de le i te de al guns pri vi le gi a dos! O que não fal ta, Sr.
Mi nis tro, nes te País, é ter re no per ten cen te ao Go ver-
no. Não ace i to ab so lu ta men te ta ma nha fa lá cia que
be i ra à de ma go gia e pou co caso com a in te li gên cia
do povo!

No pri me i ro pro nun ci a men to que fiz so bre o as -
sun to, Sr. Pre si den te, em 11 de mar ço, anun ci ei vi si-
ta que re ce be ra, em meu ga bi ne te, de uma co mis são
de ju í zes ti tu la res de va ras de exe cu ções pe nal, que
se opu se ram à cons tru ção de um es ta be le ci men to
pri si o nal nes ta ci da de. Res sal tei, aqui, que tais ma -
gis tra dos mos tra ram-se ex tre ma men te pre o cu pa dos
com a even tu al trans fe rên cia de che fes de fac ções
cri mi no sas para o Dis tri to Fe de ral. Sa li en ta ram que
Bra sí lia abri ga um sem nú me ro de au to ri da des na ci-
o na is, além das re pre sen ta ções di plo má ti cas es-
tran ge i ras. Por isso, as con se qüên ci as da vin da des -
ses mar gi na is para a Ca pi tal da Re pú bli ca se ri am
im pre vi sí ve is.

Em 21 de mar ço, fa lan do no va men te so bre este
tema, que tan to me afli ge e as sus ta em fun ção do
amor que cul ti vo por esta ter ra, eu di zia que todo e
qual quer pro ble ma pode ser re sol vi do de duas ma ne i-
ras dis tin tas: a ma ne i ra fá cil e a ma ne i ra cer ta. A ma -
ne i ra fá cil é aque la que pode pro du zir re sul ta dos em
um cur to es pa ço de tem po, como qual quer me di da de 
na tu re za pa li a ti va. A ma ne i ra cer ta, to da via, é aque la
que, mes mo sen do im po pu lar ou de di fí cil exe cu ção,
re sol ve de fi ni ti va men te um pro ble ma.

Cons tru ir em Pla nal ti na um pre sí dio de se gu-
ran ça má xi ma é, cer ta men te, bus car a so lu ção do
pro ble ma da vi o lên cia no Bra sil pela ma ne i ra mais fá -
cil, não pela ma ne i ra cer ta. Ini ci al men te, te re mos, por
cer to, mais um lo cal para aco mo dar pre sos pe ri go sos
de todo o País. No lon go pra zo, po rém, o cus to da
cons tru ção da pri são fe de ral será ir re le van te fren te

aos gra ves da nos que se rão ca u sa dos à po pu la ção
lo cal.

Não é por ou tra ra zão que um dos ma i o res crí ti-
cos des te pre sí dio em nos sa ci da de, o Pre si den te da
Asso ci a ção dos Ma gis tra dos do Dis tri to Fe de ral, Dr.
Ge or ge Lo pes Le i te, que foi ti tu lar da Vara de Exe cu-
ções Cri mi na is du ran te seis anos, é ta xa ti vo ao di zer
que “a cons tru ção de um pre sí dio fe de ral é to tal men te
des ne ces sá ria e ar ris ca da. A pre sen ça de cri mi no sos
pe ri go sos em Bra sí lia vai atra ir uma in fi ni da de de ban -
di dos para a ci da de”. E diz mais: “Acho ab so lu ta men te
des ne ces sá rio. O Dis tri to Fe de ral se ria de sa gua dou ro
na tu ral do pior que há na ban di da gem do País. Cons -
tru ir pre sí dio novo não re sol ve o pro ble ma”.

Ain da no dis cur so de 21 de mar ço, Sr. Pre si den-
te, cha mei a aten ção para a exis tên cia da Re so lu ção
nº 5, de 19 de ju lho de 1999, edi ta da pelo Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria do Mi nis-
té rio da Jus ti ça. As di re tri zes des ta nor ma ju rí di ca tor -
nam ile gal o es ta be le ci men to de qual quer pe ni ten ciá-
ria fe de ral de se gu ran ça má xi ma em Bra sí lia.A cons -
tru ção de pre sí dio aqui, re pi to, é ile gal!

Srªs e Srs. Se na do res da Re pú bli ca, aqui es tou
para de fen der Bra sí lia. E juro fazê-lo, com o uso de to -
das as mi nhas for ças.

Apre sen tei pro je to de lei à Casa, o PLS nº
074/2003, já em tra mi ta ção na Co mis são de Cons ti tu-
i ção e Jus ti ça, pro i bin do a cons tru ção de es ta be le ci-
men tos pri si o na is em ci da des cuja po pu la ção seja
ma i or do que 50.000 ha bi tan tes. E mes mo na que las
que não al can ça rem aque le nú me ro, a pe ni ten ci a ria
de ve rá dis tar pelo me nos vin te qui lô me tros de seus
cen tros. Con fio no apo io de V. Exªs, que nu trem bons
sen ti men tos para com esta e ou tras ci da des pa ca tas
de nos so País, para que me aju dem a apro var este
pro je to.

Além dis so, es tou es tu dan do as me di das ju di ci-
a is ca bí ve is à im pug na ção des ta abo mi ná vel in ten-
ção do Go ver no Fe de ral. Como dis se, te nho com pro-
mis sos para com o povo do Dis tri to Fe de ral. Este povo 
não quer mais ban di dos aqui. Bas ta-lhe os seus!

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO OCTÁVIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.)
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O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil já não é
mais um país de jo vens. O nú me ro de pes so as ido sas,
em 2003, já al can çou os 15 mi lhões. Há pou co mais de 
seis dé ca das, em 1940, a par ti ci pa ção dos me no res
de 17 anos na po pu la ção bra si le i ra si tu a va-se em tor -
no de 55 por cen to em re la ção aos ido sos.

A ser man ti da a ten dên cia atu al nos per cen tu-
a is de na ta li da de e mor ta li da de, em 2020, a po pu la-
ção des sa fa i xa etá ria re pre sen ta rá ape nas 9,73
por cen to; na ou tra pon ta, o seg men to ido so, al can-
ça rá 18,02 por cen to, mu dan do de ma ne i ra no tá vel
o per fil etá rio do Bra sil; uma dé ca da de po is, em
2030, a di fe ren ça será ain da mais gri tan te, ou seja,
a po pu la ção ido sa já será de 22,10 por cen to, e os
jo vens en tre 13 e 19 anos, será ape nas 9,87 por
cen to da po pu la ção.

Estes da dos alar man tes es tão a exi gir mu dan-
ças ra di ca is, e a ado ção de im por tan tes aper fe i ço a-
men tos, nas po lí ti cas pú bli cas do País.

O que é no tá vel den tro de nos sa po pu la ção é o
cres ci men to da pers pec ti va de vida das pes so as, so-
man do-se a um no tá vel re cuo da taxa de fe cun di da de.

Isso está con du zin do a um rá pi do en ve lhe ci-
men to po pu la ci o nal, fe nô me no ob ser va do ain da há
al guns anos so men te em pa í ses de sen vol vi dos,
como a Itá lia, para to mar um dos exem plos mais ve e-
men tes no con jun to das na ções eu ro péi as.

O que se cons ta ta, por tan to, é que não fi ca mos
imu nes a es sas re cen tes ten dên ci as de mo grá fi cas
que se es pa lha ram por vá ri os pa í ses di tos em de sen-
vol vi men to, como o Bra sil.

O en ve lhe ci men to da po pu la ção bra si le i ra su pe-
ra as de ma is fa i xas etá ri as. Pro je ções re cen tes in di-
cam que o Bra sil abri ga rá uma po pu la ção ido sa de
cer ca de 30 mi lhões em 2025. Como se per ce be,
essa fa i xa etá ria vem cres cen do oito ve zes mais que
a jo vem e duas ve zes mais que as de ma is. Para que
se te nha uma idéia da evo lu ção des se qua dro, hoje já
con ta mos 15 mi lhões de ido sos que for mam 8,9 por
cen to da po pu la ção to tal.

Sr. Pre si den te, o en ve lhe ci men to da po pu la ção
bra si le i ra é tão mar can te que ór gão das Na ções Uni -
das já si na li zou que, se não se mo di fi ca rem as atu a is
ten dên ci as, em 2020 o Bra sil terá a sex ta po pu la ção
ido sa do pla ne ta.

Um qua dro des sa na tu re za im põe-nos uma
pro fun da e gra ve re fle xão acer ca da si tu a ção dos

ido sos na atu al so ci e da de bra si le i ra e, no exer cí cio
de uma vi são pros pec ti va, o es tu do, a dis cus são e a 
ado ção de ações que vi a bi li zem a im ple men ta ção
in te gral da atu al Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, con-
subs tan ci a da na Lei nº 8.842, de 04 de ja ne i ro de
1994, os de ma is ins tru men tos le ga is já exis ten tes e
a cri a ção de no vos me i os de va lo ri zar as pes so as
ido sas, sem exa ge rar no as sis ten ci a lis mo ou pa ter-
na lis mo.

Sen do um dos mem bros da Sub co mis são Pro vi-
só ria do Ido so aqui no Se na do Fe de ral, de di ca rei
gran de par te de meu tra ba lho para aju dar na luta em
prol das pes so as en ve lhe ci das de nos so País.

Estan do in te gra do na luta pe los ido sos, foi com
mu i ta sa tis fa ção que re ce bi, há al guns dias, o es tu do
Eti ci da de e So ci a bi li da de do Ido so, ela bo ra do pela
UNIFENAS – Uni ver si da de José do Ro sá rio Vel la no,
do mu ni cí pio de Alfe nas, Mi nas Ge ra is.

Co or de na do pela pro fes so ra Ma ria Accá cia Sil -
va Bar ros, te mos um tra ba lho sé rio e re le van te que in -
tro duz ain da o Guia de Ori en ta ção do Ido so, que,
aliás, es pe ro ver di vul ga do não ape nas den tro da uni -
da de da Fe de ra ção que te nho a hon ra de re pre sen tar
nes ta Casa, Mi nas Ge ra is, mas por todo o Bra sil,
como es tí mu lo à cri a ção de pro je tos se me lhan tes em
ou tras re giões.

O tra ba lho foi re a li za do pe los alu nos dos cur -
sos de Di re i to, Far má cia e Enfer ma gem do Cam-
pus Po ços de Cal das, da Uni fe nas, com o lan ça-
men to das ba ses de um le van ta men to ge ral na ci da-
de e re gião, da si tu a ção éti ca e so ci al do ido so na
co mu ni da de.

Como sa be mos, Po ços de Cal das é um cen tro
tu rís ti co dos mais con cor ri dos, que atrai, gra ças a
suas águas ter ma is e qua li da de de vida, um nú me ro
con si de rá vel de ido sos, como po pu la ção per ma nen te
e flu tu an te.

O foco do pro je to Eti ci da de e So ci a bi li da de
do Ido so são a re in te gra ção efe ti va do ido so na so ci-
e da de, por meio de um con vi te à re cre a ção, ao la zer
e ao es tu do con ti nu a do. Aliás, no que se re fe re a
esse úl ti mo as pec to, in tro duz-se um pro gra ma de
edu ca ção in te gral, nos mol des da Uni ver si da de Sê -
ni or ou da Ter ce i ra Ida de, que pro cu ra res pon der às
de man das dos ido sos, nas di men sões fí si ca, in te lec-
tu al e es pi ri tu al.

O Guia de Ori en ta ção ao Ido so, a que já me
re fe ri, den tro do es co po do pro je to, des pon ta como
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um im por tan te ins tru men to para a di vul ga ção das
nor mas di re ci o na das aos in te gran tes da Ter ce i ra Ida -
de e evi den cia o pa pel de um dos agen tes, como os
go ver nos em seus dis tin tos ní ve is, a so ci e da de, a fa -
mí lia e o pró prio ido so.

Esse Guia de co di fi ca e ex pli ca a Po lí ti ca Na ci o-
nal do Ido so, in tro du zi da pela Lei nº 8.842/94, san ci o-
na da pelo en tão Pre si den te Ita mar Fran co. São tra du-
zi dos em lin gua gem cla ra e ob je ti va os prin cí pi os e di -
re tri zes da po lí ti ca na ci o nal, bem como as li nhas ge -
ra is da or ga ni za ção e ges tão, nos ní ve is fe de ral, es ta-
du al e mu ni ci pal, com vis tas à as sis tên cia e pro mo-
ção so ci al do ido so. O do cu men to mos tra ao ido so as
vias de aces so aos di re i tos que lhe são le gal men te
as se gu ra dos.

É me ri di a no para to dos nós que so men te a ação 
cons tan te e co or de na da dos ór gãos res pon sá ve is,
em to das as es fe ras, po de rá fa zer pros pe rar a Po lí ti ca
Na ci o nal do Ido so, co lhen do re sul ta dos con cre tos.
São gra vís si mos os pro ble mas que os ido sos en fren-
tam em to dos os cam pos.

Na sa ú de, para aten der aos 15 mi lhões de ido -
sos, te mos ape nas 550 mé di cos ge ri a tras! Tal si tu a-
ção obri ga a cada es pe ci a lis ta a aten der mais de 25
mil ido sos. E, ape sar de ta ma nha ca rên cia, são pou -
cas as Uni ver si da des que pos su em cur sos para for -
ma ção des ses pro fis si o na is. Estu dos re cen tes evi-
den ci am, por exem plo, que 85 por cen to dos ido sos
apre sen tam pelo me nos uma en fer mi da de crô ni ca, e
em tor no de 15 por cen to!

Qu an do o as sun to é Ge ron to lo gia So ci al, a ciên -
cia que tra ta das ques tões do ido so re la ci o na das com 
sua vida fa mi li ar, so ci al e co mu ni tá ria, o Bra sil con ta
com pou co mais de 350 Ge ron tó lo gos, o que re ser va
para cada um de les o aten di men to a mais de 30 mil
ido sos!

Cre io, Sr. Pre si den te, que os ido sos não po dem
ser vis tos ape nas como su je i tos pas si vos ou me ros ob -
je ti vos de po lí ti cas so ci a is de cu nho as sis ten ci a lis ta.

Na ver da de, se nos pre o cu par mos tam bém com 
a eco no mia emo ci o nal dos ido sos, é ne ces sá rio vi a bi-
li zar sua in te gra ção à so ci e da de en vol ven te e tor-
ná-los par tí ci pes da vida co mu ni tá ria, como agen tes
que trans mi tem ex pe riên cia de vida e tra di ção so ci al.
Assim, as no vas ge ra ções po de rão ab sor ver todo o
po ten ci al so ci al e cul tu ral re u ni do pe los ido sos ao lon -
go de suas exis tên ci as.

Cer ta men te es ses as pec tos de vem ser con si de-
ra dos. De ou tro modo, es ta ría mos con de nan do os
ido sos a uma exis tên cia se gre ga da, que de gra da o
ho mem e em po bre ce a pró pria ex pe riên cia hu ma na.

A ida de pro vec ta, a ve lhi ce, como se di zia an ti-
ga men te, ou a ter ce i ra ida de, para usar uma ex pres-
são que se tor nou cor ren te em nos sos dias, é tema
as sí duo em inú me ras obras li te rá ri as cé le bres, a co -
me çar por Cí ce ro, com o seu fa mo so De Se nec tu de.

De po is de ser vir de ma té ria-pri ma para um nú -
me ro ex pres si vo de au to res, tam bém no me di e vo e na 
era mo der na, mo ti vou um dos mais im por tan tes in te-
lec tu a is con tem po râ ne os, o fi ló so fo e ju ris ta Nor ber to
Bob bio. Há pou cos anos, Bob bio brin dou-nos com O
Tem po da Me mó ria, no qual faz um pun gen te re la to
de sua gran de e rica ex pe riên cia exis ten ci al, sal pi ca-
do de in da ga ções so bre o sig ni fi ca do da vida.

As re fle xões acer ca da ma tu ri da de ra ra men te
de i xam de re ve lar uma nem sem pre dis cre ta nota de
amar gu ra, fe liz men te equi li bra da pe los ga nhos que a
ex pe riên cia con ce de aque les que su pe ram o im pon-
de rá vel das vi cis si tu des hu ma nas e al can çam o que
de no mi na mos sa be do ria.

To dos nós, ven ci da a ima gi no sa au to per cep ção
ju ve nil do su per-ho mem, aca ba mos in di vi du al men te
por nos har mo ni zar com nos sa pró pria exis tên cia, no
ine vi tá vel ba lan ço que bus ca con ta bi li zar as re a li za-
ções e fir mar um sen ti do para o ma ra vi lho so mi la gre
da vida.

E fe li zes são to dos aque les que con se guem
atin gir a ida de ma du ra com dig ni da de mo ral, in te lec-
tu al e ma te ri al.

A pró pria Bí blia diz que o ho mem jus to vi ve rá
com dig ni da de por mu i tos anos. E foi nes se sen ti do
que a CNBB nos con vo cou a re fle tir so bre o ido so e a
sua pre sen ça na so ci e da de em 2003.

O Bra sil con tem po râ neo tem re a li za do ten ta ti-
vas e es for ços no sen ti do de co lo car no cen tro do de -
ba te pú bli co a ques tão do ido so. Pen so que a úl ti ma
dé ca da tes te mu nhou a con so li da ção de al guns avan -
ços sig ni fi ca ti vos. Con tu do, ain da per sis tem enor mes
de sa fi os à fren te, e pre ci sa mos re u nir for ças para su -
pe rá-los.

O que im por ta ago ra é avan çar de for ma co e-
ren te nas ações que con du zam à ade qua da in ser ção
do ido so no co ti di a no so ci al e, in sis to, não ape nas de
ma ne i ra res pon si va, mas ati va men te, pro pon do e
par ti ci pan do, re in ven tan do o mun do e a vida; en fim,
tor nan do-se re fe rên cia e par te es sen ci al de seu gru -
po, de sua co mu ni da de, da pró pria so ci e da de.

Assim, Srªs e Srs. Se na do res, per mi tam-me en -
fa ti zar, lon ge de qual quer tro pe ço no ba ir ris mo, a ex -
pe riên cia da Uni fe nas e a enor me con tri bu i ção que os 
es tu dos e ati vi da des lá ini ci a dos po de rão re pre sen tar
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na ga ran tia aos ido sos de res pe i to, dig ni da de e pers -
pec ti va de que são le gí ti mos des ti na tá ri os.

Não es que ça mos que o modo como são tra ta-
dos as cri an ças e os ido sos re ve la o ver da de i ro ca rá-
ter de uma na ção.

Era o que ti nha para o mo men to.
Mu i to Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, a re a li zar-se ama nhã, dia 8, às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 22, DE 1999

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 22, de
1999, ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro
Si mon, que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do art.
5° da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, 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 Iris Re zen de.

– 2 –
REQUERIMENTO Nº 294, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
294, de 2002, do Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan-
do ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da in for ma ções so -
bre de nún ci as de ir re gu la ri da des em pro je tos fi nan ci-
a dos pelo Ban co do Nor des te do Bra sil – BNB, no pe -
río do de 1995 a 2002, cu jos va lo res ul tra pas sam a
tre zen tos mil re a is, ten do

Pa re ce res sob nºs 24, de 2003, e 1.355, de
2002, res pec ti va men te:

– da Mesa, Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, pela au diên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia; e

– da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Jef fer son Pe res, fa vo-
rá vel, com Emen da nº 1 – CCJ, que apre sen ta.

– 3 –
REQUERIMENTO Nº 220, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
220, de 2003, da Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre as

Emen das da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº
112, de 1988, além da Co mis são cons tan te do des pa-
cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de
Assun tos So ci a is.

– 4 –
REQUERIMENTO Nº 246, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
246, de 2003, do Se na dor Fer nan do Be zer ra, so li ci-
tan do, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da, em ca rá ter
de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 237, de
1999, de sua au to ria.

– 5 –
REQUERIMENTO Nº 262, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
262, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 120, de 2003, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Edu ca ção.

– 6 –
REQUERIMENTO Nº 263, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
263, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 558, de 1999, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Edu ca ção.

– 7 –
REQUERIMENTO Nº 264, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
264, de 2003, do Se na dor Del cí dio Ama ral, so li ci tan-
do a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na-
do nºs 455, de 1999; 27, 140 e 213, de 2002, por re gu-
la rem a mes ma ma té ria.

– 8 –
REQUERIMENTO Nº 269, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
269, de 2003, do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, so li ci-
tan do, nos ter mos re gi men ta is, que, so bre o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 34, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 12 
mi nu tos.)
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AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSE SARNEY

7-5-2003
Qu ar ta -Fe i ra

11:30 De pu ta do Wal ter Feld man/PSDB – SP
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12:00 Se nhor Luiz Gu i lher me Schymu ra de Oli-
ve i ra, Pre si den te da Ana tel

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

15:30 Ordem do Dia

Ple ná rio do Se na do Fe de ral
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O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Há nú me ro re gi men tal.

Sob a pro te ção de Deus, de cla ro aber ta a 8ª Re -
u nião, de 2003, do Con se lho de éti ca e De co ro Par la-
men tar do Se na do Fe de ral, des ti na da à dis cus são e
vo ta ção do Re la tó rio do Exce len tís si mo Sr. Se na dor
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or so bre a De nún cia nº 1, de
2003, apre sen ta do na re u nião an te ri or, após o que foi
con ce di da vis ta co le ti va do pro ces so.

Ini ci al men te, sub me to à apre ci a ção do Ple ná rio,
dis pen sa da a sua le i tu ra, a Ata da úl ti ma re u nião, que
está dis po ní vel em có pi as so bre a mesa, bem como
na pá gi na ele trô ni ca do Con se lho.

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

Apro va da.
Srªs e Srs. Se na do res, o Con se lho de Éti ca já

tem uma tradi ção de tra ba lho que cre den cio como
efi caz, dan do ce le ri da de e con se qüên cia aos pro-
ces sos que lhe são sub me ti dos a exa me. Des ta fe i ta
não é di fe ren te. No pra zo re gi men tal con clu í mos a
ins tru ção, que é su má ria, co lo can do à apre ci a ção do 
Co le gi a do, para a sua dis cus são e vo ta ção, o pa re-
cer do Exce len tís si mo Sr. Re la tor, Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, que pede seja ini ci a do o pro ces so
de per da de man da to con tra o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, em ra zão das de nún ci as cons tan tes
do pro ces so.

O tra ba lho de to dos nós cons ti tui um ônus, pois
es ta mos aqui para jul gar um de nos sos pa res, mas,
an tes de tudo, esta nos sa mis são tem por ob je ti vo
pres ti gi ar as nos sas ins ti tu i ções de mo crá ti cas à luz
da apre ci a ção po pu lar so bre os nos sos atos.

Sob a pro te ção de Deus e do nos so bom-sen so,
da mos por ini ci a dos os nos sos tra ba lhos.

Co mu ni ca ção:
Infor mo ao Con se lho que esta Pre si dên cia de -

ter mi nou a dis tri bu i ção e jun ta da aos au tos de de po i-
men tos re ce bi dos do Ilmº Sr. Pre si den te do Inqué ri to
Po li ci al da Po lí cia Fe de ral, Dr. Ge si val Go mes de Sou -
za, dos se guin tes de po en tes: Sr. Anto nio Jor ge de
Sou za Mou ra, Sr. Alta mi ran do Alves Ro dri gues, Sr.
Clé zio Bes sany de Sou sa, Sr. José de Je sus Sil va,
De pu ta do Fe de ral Ged del Qu a dros Vi e i ra Lima, Sr.
Anto nio da Cruz e Sr. Cris pi ni a no Lo pes da Sil va.

Escla re ço ao Ple ná rio os pro ce di men tos a se-
rem ado ta dos por esta Pre si dên cia para a pre sen te
re u nião, fun da men ta dos nas dis po si ções re gi men ta is
e pre ce den tes do Con se lho:

1 – ini ci al men te, con ce de re mos a pa la vra àque -
les se na do res que pe di ram vis ta e que even tu al men te

te nham em mãos vo tos em se pa ra do para se rem
apre sen ta dos;

2 – co nhe ci dos os vo tos em se pa ra do, caso se -
jam apre sen ta dos, pas sa rei à dis cus são da ma té ria,
con ce den do a pa la vra, se as sim o de se jar, ao Re la tor
e, em se gui da, aos ins cri tos, na se guin te or dem:
mem bros ti tu la res, su plen tes e de ma is se na do res
pre sen tes;

3 – in for ma mos aos co le gas que, em con for mi-
da de com o art. 14, in ci so III, do Re gi men to Inter no,
cada se na dor po de rá fa zer uso da pa la vra na dis cus-
são uma só vez, por dez mi nu tos;

4 – o Re la tor po de rá so li ci tar a pa la vra no mo -
men to que lhe for con ve ni en te;

5 – a vo ta ção do re la tó rio será os ten si va, com
cha ma da no mi nal;

6 – ao fi nal, o pa re cer de ve rá ser as si na do por
to dos os Se na do res vo tan tes, seja qual for o re sul ta-
do. So li ci ta mos aos Srs. Se na do res que, ao fi nal,
aguar dem para as si nar esse do cu men to;

7 – caso a de ci são des te co le gi a do seja pela
apro va ção do re la tó rio do Se na dor Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or, será o pa re cer en ca mi nha do à Mesa Di re to ra.

Inda go aos pre sen tes se há al gum voto em se -
pa ra do para ser apre sen ta do.

O SR. PAULO OCTAVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, te nho um voto em se pa ra do a ser en ca mi nha-
do.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Octá vio.

Há có pi as para dis po ni bi li zar, se na dor?
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Ao fi nal

da le i tu ra, cer ta men te, a as ses so ria de ve rá dis tri bu ir
as có pi as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Con -
se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar so bre a De nún-
cia nº 1 de 2003, de 27 de fe ve re i ro de 2003, que re -
quer que to das as pro vi dên ci as se jam to ma das pelo
Con se lho de Éti ca do Se na do Fe de ral para apu rar fa -
tos e au to ria de es cu tas ile ga is de te le fo nes ocor ri das
no Esta do da Ba hia, ve nho apre sen tar o pre sen te
voto em se pa ra do.

O re la tó rio do ilus tre Se na dor Ge ral do Jú ni or é
bri lhan te quan do in cur si o na pe los pos tu la dos da mo -
ral e de fi ni ção dos com por ta men tos éti cos, cita de ze-
nas de au to res e fi ló so fos em pre ce i tos dou tri ná ri os e
faz, da mi nu den te nar ra ção de fa tos his tó ri cos de nos -
so Par la men to, tra ba lho li te rá rio dig no de mo no gra fia,
em bo ra, para al guns pro fes so res, al gu mas res tri ções
ha ve ria quan to à le i tu ra de Ma qui a vel, kant, Rous se-
au, Pla tão e, so bre tu do, Aris tó te les, com pe que nos
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equí vo cos de in ter pre ta ção. Tal vez por que as ci ta-
ções te nham sido, se gun do a abo na ção re cor ren te,
de di ci o ná ri os, como o de Di de rot.

Mas, sob o pon to de vis ta téc ni co do di re i to apli -
cá vel ao fato con cre to, é o re la tó rio gra ve men te fa lho.
Ele pro põe drás ti ca pu ni ção con tra o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, con tra ri an do co man dos ex-
pres sos da Cons ti tu i ção, qua li fi ca dos no re la tó rio
como re dun dan tes e in ter pre ta dos con tra di to ri a men-
te, além de co me ter nos fun da men tos uma he re sia ju -
rí di ca evi den te: in vo ca a uti li za ção de gra va ções te le-
fô ni cas ilí ci tas e, para con de nar a con du ta, uti li za-se
de ou tra gra va ção igual men te ilí ci ta, con vo can do o
Se na do a usar o pro du to de um cri me para pu nir
quem te ria usa do o pro du to de ou tro cri me, com uma
di fe ren ça: o uso pelo se na dor acu sa do não se mos tra
con vin cen te men te pro va do, mas o uso pelo re la tó rio
que o in cri mi na é ex pres so e está as si na do pelo no -
bre Se na dor Re la tor ao trans cre ver a con ver sa en tre
o Se na dor Anto nio Car los e o jor na lis ta Luiz Cláu dio
Cu nha, re gis tran do que aque le não sa bia que a con -
ver sa es ta va sen do gra va da (pág. 19 do re la tó rio).

Con vo ca-se, as sim, o ór gão jul ga dor a co me ter
o cri me de que está sen do acu sa do o réu; e é mu i to
gra ve esta te ra to lo gia, por que so men te o réu tem o
be ne fí cio da dú vi da.

E o que faz o re la tó rio? Uti li za-se de gra va ção
te le fô ni ca, di vul ga da de for ma ile gal, como úni co fun -
da men to para a con de na ção que pre ten de exem plar.
São do pró prio re la tó rio as se guin tes pa la vras:

“Não pode ha ver mé ri to em se apro ve i-
tar de um cri me para seus ob je ti vos, por
mais no bres que eles pos sam ser. Qu an do
não há no bre za nos me i os, não pode ha ver
no bre za nos fins.”

O re la tó rio uti li za-se de um cri me a pre tex to de
pu nir ou tro, pois a gra va ção de con ver sa te le fô ni ca
por um dos in ter lo cu to res, sem o co nhe ci men to do
ou tro, não con fi gu ra a in ter cep ta ção no sen ti do es tri-
to, po pu lar men te cha ma da de “gram po” e ti pi fi ca da na 
Lei nº 9.296/96, mas cons ti tu iu es cu ta ilí ci ta quan do
per mi ti do o aces so a ter ce i ro, con su man do-se a vi o-
la ção pre vis ta na Cons ti tu i ção, art. 5º, in ci so XII, ti pi fi-
ca da no Có di go Pe nal, art. 151, § 1º, in ci so II. Infe liz-
men te, o de li to foi con su ma do pela di vul ga ção e re i te-
ra do aqui, quan do o jor na lis ta da re vis ta IstoÉ no va-
men te re ve lou sua con ver sa com o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, gra va da clan des ti na men te e re-
pro du zi da para o Ple ná rio do Con se lho de Éti ca, que,
como ór gão jul ga dor, não de ve ria, data ve nia, ter per-
mi ti do, pois em sen do este um tri bu nal de éti ca cum -

prir-nos-ia re pu di ar a pro va pro du zi da por meio ilí ci to,
na es te i ra dos en ten di men tos re i te ra dos do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral so bre o tema – apro ve i ta men to de
pro va ilí ci ta.

Para evi tar qual quer dú vi da so bre a pro va ilí ci ta,
va mos de i xar ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a in ter pre-
ta ção do fato exa mi na do, en tre ou tras hi pó te ses, no
Ha be as Cor pus nº 80.949-9 – RJ (Lex 285, pg.295),
Pri me i ra Tur ma, DJ 14-12-2001, Re la tor Mi nis tro Se -
púl ve da Per ten ce.

Nes sa re cen tís si ma de ci são do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, a Pri me i ra Tur ma, por una ni mi da de, de -
cla rou a ili ci tu de da pro va ob ti da por meio de gra va-
ções de con ver sas en tre a po lí cia e o acu sa do, sem
co nhe ci men to des te. E, nas ra zões de de ci dir, fez
uma aná li se das in ter cep ta ções te le fô ni cas, tra ta das
pela Lei nº 9.296/96, dis tin guin do-as das es cu tas.
Nas in ter cep ta ções exis te a fi gu ra do ter ce i ro que gra -
va a con ver sa en tre duas pes so as, sem que ne nhu ma
de las te nha co nhe ci men to do fato. No caso da es cu ta,
não tra ta da pela lei, há o ter ce i ro que ouve a con ver-
sa, por que um dos in ter lo cu to res, sem o co nhe ci men-
to do ou tro, per mi tiu a au diên cia pelo es tra nho. A vi o-
la ção cri mi nal está na di vul ga ção da co mu ni ca ção te -
le fô ni ca en tre “ou tras pes so as” (Có di go Pe nal, art.
151, § 10, II e III)

Pres ti gia o STF o en ten di men to de que ili ci tu de,
tan to na es cu ta como na in ter cep ta ção, con su ma-se
com a in ter ven ção do ter ce i ro, in vo can do a dou tri na
ita li a na da ter zi e tá, tan to no mo men to em que se dá a 
con ver sa ção, como no mo men to em que um es tra nho
ouve a gra va ção re a li za da por um dos in ter lo cu to res.

Assim, não ha ve rá de li to al gum se um dos in ter-
lo cu to res gra var, sem o co nhe ci men to do ou tro, a pró -
pria con ver sa para guar dá-la; mas ha ve rá cri me, em
cer tas cir cuns tân ci as, se aque le que gra vou levá-la
ao co nhe ci men to de ter ce i ro para pre ju di car seu in-
ter lo cu tor, o que ca rac te ri za não in ter cep ta ção, mas a 
es cu ta a pos te ri o ri por meio de oi ti va do re gis tro. Qu -
an do a es cu ta é per mi ti da, quer di re ta men te, quer por 
meio de gra va ção, por um dos in ter lo cu to res, ao ter -
ce i ro, po de rá ha ver ato de le gí ti ma de fe sa, como no
exem plo mais evi den te de con ver sa de se qües tra dor
com a fa mí lia do se qües tra do, pe din do res ga te. Mas,
se a es cu ta ou a gra va ção de con ver sa pró pria for exi -
bi da a ter ce i ro para in cri mi nar o in ter lo cu tor que não
co nhe cia o fato, a pro va é ilí ci ta.

Diz, nes sa hi pó te se, o Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral na de ci são men ci o na da:

“Ë pa ten te – para o in ter lo cu tor ins ci-
en te da in tro mis são de ter ce i ro na re cep ção
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da men sa gem que pre ten de di ri gi da ape nas
ao in ter lo cu tor de seu te le fo ne ma – a afron -
ta à ga ran tia cons ti tu ci o nal do si gi lo de sua
co mu ni ca ção te le fô ni ca.”

Por tan to a pro va, as sim ob ti da, é ilí ci ta e não
pode ser usa da em pro ces so al gum, pois está ve da da
pelo co man do cons ti tu ci o nal do art. 5º, in ci so LVI: “–
são inad mis sí ve is, no pro ces so, as pro vas ob ti das por 
meio ilí ci to”.

O fato ilí ci to in fe liz men te ocor reu aqui quan do
se ou viu a re pro du ção da gra va ção da con ver sa do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e o jor na lis ta da
re vis ta IstoÉ, hi pó te se que o Su pre mo Tri bu nal con si-
de rou den tre as pro vas ilí ci tas inad mis sí ve is em qual -
quer pro ces so, men ci o nan do a li ção da dou tri na ale -
mã de Ame lung, co le ci o na da por Cos ta Andra de:

“O Esta do ca i rá em con tra di ção nor-
ma ti va e com pro me te rá a le gi ti ma ção da
pró pria pena, se, para im por o di re i to, ti ver
de re cor rer, ele pró prio, ao ilí ci to cri mi nal.
Pois, o fim da pena é a con fir ma ção das
nor mas do mí ni mo éti co, cris ta li za dos nas
leis pe na is. Esta de mons tra ção será frus tra-
da se o pró prio es ta do vi o lar o mí ni mo éti co
para lo grar a apli ca ção de uma pena. Des se
modo, ele mos tra que pode va ler a pena vi o-
lar qual quer nor ma fun da men tal cuja vi gên-
cia o Di re i to Pe nal se pro põe pre ci sa men te
a as se gu rar.

Dir-se-á que o vi o la dor terá sido o jor na lis ta,
mas a vi o la ção não te ria se con su ma do sem a es cu ta
pelo ter ce i ro que, no caso, pro du ziu efe i tos ao ser ob -
je to de oi ti va por este Con se lho de Éti ca. Fica-nos,
po rém, a cer te za de que, da pro va ilí ci ta nada se
apro ve i ta, se gun do o an ti go en ten di men to que não se 
uti li zam fru its of the po i so nous tree, isto é não se
co lhem fru tos de uma ár vo re en ve ne na da.

Da emen ta cons tou:

“A hi pó te se não con fi gu ra a gra va ção
de con ver sa pró pria por um dos in ter lo cu to-
res – cujo uso como pro va o STF, em da das
cir cuns tân ci as, tem jul ga do lí ci to – mas, sim, 
es cu ta e gra va ção por ter ce i ro de co mu ni ca-
ção te le fô ni ca alhe ia, ain da que com a ciên -
cia ou mes mo com a co o pe ra ção de um dos 
in ter lo cu to res: essa úl ti ma, dada a in ter ven-
ção de ter ce i ro, se com pre en de no âm bi to
da ga ran tia cons ti tu ci o nal do si gi lo das co-
mu ni ca ções te le fô ni cas e seu re gis tro só se

ad mi ti rá como pro va se re a li za da me di an te
pré via e re gu lar au to ri za ção ju di ci al.”

Ain da é do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a li ção, em 
acór dão unâ ni me pelo voto con du tor do Mi nis tro Cel -
so de Mel lo:

“A pro va ob ti da por me i os ilí ci tos deve
ser re pu di a da – e re pu di a da sem pre – pe los
ju í zes e tri bu na is, por mais re le van tes que
se jam os fa tos por ela apu ra dos, uma vez
que se sub su me ela ao con ce i to de in cons ti-
tu ci o na li da de.” (in Ada Pele gri ni Gri no ver,
ci ta da no Ha be as Cor pus nº 80.288/RJ, jul -
ga men to em 14-7-2000, Re la tor Mi nis tro
Mar co Au ré lio, DJ de 1º-8-2000, pg. 19)

Em caso de gra va ção de con ver sa te le fô ni ca, ju -
di ci al men te au to ri za da para apu rar de ter mi na do cri -
me, no caso, o cri me de trá fi co de dro gas, a co mu ni-
ca ção gra va da en tre um de ten to e seu ad vo ga do re-
ve lou a exis tên cia de ou tro cri me: o ca u sí di co pe diu
di nhe i ro ao cli en te para su bor nar o juiz que po de ria li -
ber tá-lo. De nun ci a do o ad vo ga do pela pro va as sim
ob ti da e que de mons tra va a ma te ri a li da de da ex plo ra-
ção de pres tí gio, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, pelo
voto con du tor do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa, anu lou-a e 
man dou in ci ne rá-la:

“Ha be as Cor pus. Cri me qua li fi ca do de 
ex plo ra ção de pres ti gio (Cp, art. 357, pa rá-
gra fo úni co) co me ti do con tra ma gis tra do.
Pro va ilí ci ta. Con jun to pro ba tó rio ori gi na do,
ex clu si va men te, de in ter cep ta ção te le fô ni ca,
por or dem ju di ci al, po rém, para apu rar ou-
tros fa tos (trá fi co de en tor pe cen tes). vi o la-
ção do art. 50, XII e IVI da cons ti tu i ção.”

“As pro vas ob ti das por me i os ilí ci tos
con ta mi nam as que são ex clu si va men te de -
las de cor ren tes, tor nan do-se inad mis sí ve is
no pro ces so e não po dem en se jar a ins tru-
ção cri mi nal e, com ma i or ra zão, a de nún-
cia, a ins tru ção e o jul ga men to (CF, art. 50,
LVI), ain da que te nha res ta do so be ja men te
com pro va do, por meio de las, que o juiz foi
ví ti ma das con tu mé li as do pa ci en te.”

Con clu são do jul ga men to:

“Ante o ex pos to, co nhe ço o pre sen te
Writ e o de fi ro para tran car a ação pe nal
ins ta u ra da, de cla ran do nu los to dos os atos
pra ti ca dos que ti ve ram como base a gra va-
ção te le fô ni ca, de ter mi nan do o de sen tra-
nha men to do ma te ri al ilí ci to e in cons ti tu ci o-
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nal men te gra va do, e que ser viu de pro va
para a res pec ti va ação pe nal, bem como to -
das as pe ças ins tru men ta is dele ori un das e
cons tan tes dos res pec ti vos au tos, pro ce-
den do-se à sua in ci ne ra ção.” (Ha be as Cor-
pus nº 72.588-1 – Pa ra í ba, Tri bu nal Ple no,
DJ 4-8-2000, de ci são por ma i o ria de vo tos.)

Des te modo, fica evi den te o ri gor ju rí di co com
que a Su pre ma Cor te de nos so País tra ta a ob ten ção
da pro va por meio ilí ci to, en tre as qua is se in clu em a
da es cu ta, por ter ce i ros, de con ver sa gra va da por um
dos in ter lo cu to res sem co nhe ci men to do ou tro, como
fi cou cla ro no pri me i ro jul ga do aci ma ci ta do e pro fe ri-
do de po is da Lei nº 9.296/96, o que tor na evi den te
sua apli ca ção ao pre sen te caso.

Do Di re i to Cons ti tu ci o nal
Ao exa mi nar os tex tos cons ti tu ci o na is apli cá ve-

is, o re la tó rio ana li sa os vá ri os ti pos do art. 55 da
Cons ti tu i ção, de mons tran do que o in ci so III do art. 15
pre vê a per da ou sus pen são dos di re i tos po lí ti cos no
caso de con de na ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do,
en quan to du ra rem seus efe i tos. Lem bra que o in ci so
IV, por sua vez, dis põe que per de rá o man da to o de -
pu ta do ou o se na dor que per der ou ti ver sus pen sos
os di re i tos po lí ti cos. E afir ma que, de for ma re dun dan-
te, o in ci so VI dis põe que so fre rá a mes ma pena o
par la men tar sub me ti do à con de na ção cri mi nal em
sen ten ça tran si ta da em jul ga do. E faz a dis tin ção en -
tre ex tin ção e per da do man da to e seus res pec ti vos
pro ces sos, aque la de cla ra da pela Mesa Di re to ra, e
esta ob je to de de li be ra ção do Ple ná rio. Ao con trá rio
do que afir ma o re la tó rio, não há ne nhu ma re dun dân-
cia no in ci so VI do art. 55, por que ele tra ta de hi pó te se
dis tin ta, re le van te in clu si ve para a apre ci a ção des te
caso con cre to, pos to que, pela dis ci pli na sis tê mi ca do
di re i to ma i or, a hi pó te se de um in ci so ex clui a de ou -
tro.

Não há qual quer re dun dân cia, con vém in sis tir,
como de cla ra o re la tó rio. As hi pó te ses elen ca das pelo 
art. 55 da Cons ti tu i ção são cla ras e dis tin tas umas
das ou tras, de cor ren do des sa dis tin ção sé ri as con se-
qüên ci as ju rí di cas para a dis ci pli na do pro ces so de
per da de man da to dos par la men ta res. O in ci so II tra ta
de pro ce di men to in com pa tí vel com o de co ro par la-
men tar e não en vol ve até por que não po de ria, ato al -
gum pra ti ca do por pes soa que ain da não é par la men-
tar no mo men to em que o pra ti ca. O dis po si ti vo não
re tro a ge para atin gir a con du ta pre té ri ta de pes soa
que veio a se tor nar par la men tar de po is. Até por uma
ques tão de ló gi ca, o pro ce di men to que o dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal pre ten de pu nir é o da que le ci da dão no

exer cí cio do man da to par la men tar, e nun ca o pro ce di-
men to en quan to ci da dão co mum, cu jos atos fi cam
ads tri tos ao exa me do Ju di ciá rio. Por sua vez, o in ci so
IV de ter mi na que a per da do man da to ve ri fi ca-se por
ló gi ca de cor rên cia da per da dos di re tos po lí ti cos se
hou ve con de na ção tran si ta da em jul ga do, no caso do
art. 15, III, bem como a con de na ção, in ci so V, pela
Jus ti ça Ele i to ral nos ca sos pre vis tos pela pró pria
Cons ti tu i ção e que se li mi tam a fra u des e abu so do
po der eco nô mi co. São per das au to má ti cas, sim ples-
men te de cla ra das pela Mesa Di re to ra da Casa a que
per ten ce o par la men tar.

As de ma is con du tas, quan do im pli cam de li tos
pe na is, são re me ti das ao in ci so VI, e so men te quan do
tran si ta da em jul ga do a sen ten ça con de na tó ria e,
mes mo as sim, a per da de man da to de pen de rá de de -
li be ra ção do ple ná rio, por que po de rá ha ver con de na-
ções cri mi na is que não im pe çam o exer cí cio do man -
da to, como em de li tos sem po ten ci a li da de ofen si va ao 
de co ro par la men tar, as sim con si de ra dos os de li tos
de trân si to, ofen sas con tra as pes so as, ca lú nia, in fâ-
mia e di fa ma ção, quan do co me ti das fora do par la-
men to ou an tes da ti tu la ri da de do man da to. São di fe-
ren ças im por tan tes para a her me nêu ti ca do di re i to
ma i or, que o re la tó rio, tão pro li xo so bre os pos tu la dos
éti cos, de i xou de exa mi nar, clas si fi can do-as ape nas
como re dun dan tes, o que, sob o en fo que ju rí di co, de -
mons tra a enor me fra gi li da de do seu con te ú do.

O re la tó rio, po rém, faz, nes ta al tu ra, dis tin ção
ade qua da so bre a prá ti ca de cri me por par la men tar e
in vo ca o in ci so LVII do art. 5º, se gun do o qual “nin-
guém será con si de ra do cul pa do até o trân si to em jul -
ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria”. Vol to a re pe-
tir: “nin guém será con si de ra do cul pa do até o trân si to
em jul ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria”. E cita
vá ri os exem plos his tó ri cos ocor ri dos com par la men-
ta res bra si le i ros no pas sa do mais dis tan te, mos tran-
do en ten der a di fe ren ça en tre a prá ti ca de cri me e
suas con se qüên ci as cons ti tu ci o na is pe ran te o par la-
men to, e ad mi tin do se rem dis tin tas, e ex clu den tes
uma das ou tras, as hi pó te ses dos in ci sos II, IV, V e VI
do art. 55 da Car ta Mag na. Mas, na pá gi na 12, nega
tudo o que afir mou an tes, in clu si ve os pró pri os au to-
res ci ta dos, con clu in do que “a pro vi são cons ti tu ci o nal
do de co ro, pre vis ta no in ci so II do art. 55 seja li mi ta da
pe los in ci sos IV, V e VI do mes mo ar ti go 55, é im pro-
ce den te, ina de qua da e não en con tra res pal do na
dou tri na nem nos pre ce den tes de mais de meio sé cu-
lo do Con gres so Na ci o nal”. Sem, no en tan to, de-
mons trar a base ju rí di ca que sus ten ta ria sua tese, o
que re sul tou em mera ma ni fes ta ção de opi nião, eis
que não se de mons tra o por quê de tal con clu são.
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Esses tro pe ços téc ni cos são co muns quan do se 
re ú nem tra ba lhos di ver sos, en vol ven do ma té ria de
gran de com ple xi da de sem o ne ces sá rio cu i da do de
ade quá-las, de modo a evi tar con tra di ções nos pró pri-
os ter mos. Con tu do, fica pos to o pro ble ma ful cral da
hi pó te se sob aná li se: os cri mes das es cu tas te le fô ni-
cas, co me ti dos na Ba hia, fo ram con su ma dos em épo -
ca cla ra men te de li mi ta da no tem po, quan do o Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães não era par la men tar.
Pelo re la tó rio, ha ve ria de po i men tos acu san do-o de
ter sido o man dan te de tais cri mes, ou par te de les,
em bo ra os atos vi o la do res te nham tido au to ri za ção
ju di ci al e, nes te caso, a ti pi ci da de se al te ra para ou tra
fi gu ra de li tu o sa para a qual ou con cor reu o juiz que
ex pe diu a or dem ou o fun ci o ná rio que in clu iu, por ato
ide o lo gi ca men te fal so, os te le fo nes de pes so as cu jas
es cu tas não te nham sido au to ri za das pelo ma gis tra-
do. Entre tan to, no in qué ri to po li ci al, até o mo men to,
nada exis te que in cri mi ne o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães e, se vier a exis tir, será de com pe tên cia
ex clu si va do Ju di ciá rio. Vol to a in sis tir: no in qué ri to po -
li ci al, até o mo men to, não exis te nada que in cri mi ne o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e, se vier a exis tir,
será de com pe tên cia ex clu si va do Po der Ju di ciá rio.

Nes sas cir cuns tân ci as, ou seja, com juiz au to ri-
zan do a in ter cep ta ção e a Se cre ta ria de Se gu ran ça
exe cu tan do a or dem ju di ci al, a co-au to ria in te lec tu al,
isto é, fi gu ra de um “man dan te” fica su je i ta à pro va de
ma te ri a li da de in dis cu tí vel, sem a qual a acu sa ção
não pode pros pe rar. Há de se ca rac te ri zar em que
mo men to o man dan te atu ou e so bre qua is agen tes do 
Esta do, so bre o juiz ou so bre os po li ci a is. Os de po i-
men tos de sim ples de sa fe tos pes so a is e pas si o na is,
como de ex-na mo ra da ou de ma ri do su per ve ni en te
sob im pul so de ci ú mes re tro a ti vos, cons ti tu em fa tos a
se rem va lo ra dos na ins tân cia pró pria: o Po der Ju di-
ciá rio.

Re co nhe ça-se no re la tó rio o en ten di men to cor -
re to nes se par ti cu lar, quan do sa li en ta:

“A apu ra ção, a ti pi fi ca ção, o in di ci a-
men to, a pro nún cia e o jul ga men to de de li-
tos pra ti ca dos por seus mem bros não são
de com pe tên cia de qual quer das Ca sas do
Con gres so.”

E o re la tó rio cita os ca sos de de li tos pra ti ca dos
den tro do Con gres so Na ci o nal para en fa ti zar ser do
Po der Ju di ciá rio a com pe tên cia de jul gá-los. E ad mi te
que o acu sa do da prá ti ca de cri me ou de co-au to ria,
se par la men tar, de ve rá ser jul ga do na ins tân cia pró -
pria, e ao Con gres so Na ci o nal o fato pas sa rá a in te-

res sar so men te no fi nal, se hou ver sen ten ça con de-
na tó ria com trân si to em jul ga do.

Não é de ma is lem brar que o art. 59, in ci so VII,
da Cons ti tu i ção Fe de ral au to ri za o Se na do Fe de ral,
bem como a Câ ma ra dos De pu ta dos, a ex pe dir re so-
lu ções que te nham na tu re za de leis de am bas as Ca -
sas.A Re so lu ção nº 20/93 re sol ve por com ple to o mo -
men to a par tir do qual o par la men tar po de rá es tar su -
je i to ao pro ces so de que bra de de co ro, qual seja, o
iní cio do exer cí cio do man da to, o que se efe ti va com o
ato da pos se. To dos os ar ti gos da Re so lu ção nº 20/93
se re fe rem ao exer cí cio do man da to.

O re la tó rio, de po is de dis cor rer bri lhan te men te
so bre éti ca, vol ta ao caso con cre to, in va din do a com -
pe tên cia ju di ci al que aca ba ra de pro cla mar:

“Ain da não se apu rou a quem os cri-
mes apro ve i tam ou apro ve i ta ram, mas não
será di fí cil, sim ples men te exa mi nan do a lis -
ta das ví ti mas, ter uma evi dên cia e, a par tir
dela, che gar-se a uma in fe rên cia. Os que
po di am per pe trar os cri mes já es tão apu ra-
dos e os que os pra ti ca ram já es tão ca bal-
men te iden ti fi ca dos. São au to res ma te ri a is,
co-au to res, cúm pli ces e co ni ven tes, au to ri-
za ram sua ma te ri a li za ção e en tre ga ram a
in te res ses es cu sos a pro pri e da de pú bli ca
para pro ve i to pri va do. Pra ti ca ram o cri me de 
omis são. A esse res pe i to, não há como de i-
xar de re gis trar, mais uma vez, que o nome
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães foi
apon ta do como au tor in te lec tu al des se cri-
me em vá ri os de po i men tos pres ta dos à Po -
lí cia Fe de ral.”

Se o Con gres so Na ci o nal não é com pe ten te
para jul gar o ato dito cri mi no so, por que essa in cur são
no mé ri to da ca u sa re ser va da ex clu si va men te ao Ju -
di ciá rio? E in cur são de sas tro sa, por que o cri me de
omis são so men te pode ser pra ti ca do por aque le que
tem o de ver de im pe dir e não o faz. O man dan te de
um de li to co me te ato co mis si vo ao in cum bir a ou tro a
exe cu ção ma te ri al e ja ma is po de rá res pon der por
omis são de li ti va. A apre ci a ção téc ni ca er ra da, além
de in tro me ter-se na com pe tên cia ju di ci al, o faz de for -
ma equi vo ca da di an te da ciên cia ju rí di ca, o que com -
pro me te a isen ção ou a se re ni da de ou a dis cri ção ou
a pru dên cia, re ser va, cir cuns pe ção exi gi da do Se na-
do da Re pú bli ca em ca sos que fo gem de sua com pe-
tên cia fun ci o nal.

O re la tó rio sus ten ta, em se gui da, que a fal ta de
com pe tên cia do Se na do não “im pe de de nos in dig-
nar mos”. A fra se é de efe i to, mas com pro me te toda a
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tese da se pa ra ção fun ci o nal dos po de res e pre pa ra a
de ci são po lí ti ca para ser fun da da na in dig na ção, cir -
cuns tân cia tam bém in dig na de qual quer jul ga dor que, 
an tes de tudo, tem com pro mis so com a se re ni da de
na ter rí vel fun ção de pu nir seu se me lhan te se gun do
os pres su pos tos le ga is, e não se gun do suas in dig na-
ções pes so a is.

Embo ra tro pe çan do nes ses as pec tos téc ni cos,
o re la tó rio ad mi te duas si tu a ções cla ras: o Se na do
não tem com pe tên cia para apre ci ar os fa tos cri mi no-
sos e, se hou ve par ti ci pa ção ne les do acu sa do, te ria
sido em épo ca quan do não era par la men tar, o que
tor na im pos sí vel ofen sa ao de co ro da Casa à qual
não per ten cia. O con te ú do da de nún cia era este e
não ou tro. Mas o re la tó rio in cli nou-se para o ví cio da
de ci são ex tra pe ti ta, ino van do fan tas ti ca men te a ma -
té ria sob aná li se. Acu sou o Se na dor de ha ver re ve la-
do o con te ú do de gra va ções te le fô ni cas quan do já es -
ta va di plo ma do para o novo man da to e, por tan to, já
era par la men tar. Assim o re la tó rio ser viu-se de idên ti-
ca ili ci tu de para re ve lar con ver sa pri va da en tre o acu -
sa do e o jor na lis ta, sob a per mis são des te e não da -
que le.

Daí a re pe ti da ên fa se dada pelo re la tó rio, de for -
ma qua se ex clu si va, ao de po i men to do jor na lis ta Luiz
Cláu dio Cu nha, que ape nas re ve la a con ver sa te le fô-
ni ca e toca uma gra va ção dela, o que faz re ca ir so bre
o pro fis si o nal de im pren sa to das as ofen sas éti cas
sus ten ta das no re la tó rio aqui ana li sa do. A con ver sa
te le fô ni ca re gis tra da por um dos in ter lo cu to res, sem
que o ou tro sa i ba, para ser usa da con tra este, é ma ni-
fes ta tra i ção à con fi an ça, além da vi o la ção a Di re i to
Cons ti tu ci o nal e, no caso, se cons ti tu iu em os ten si va
prá ti ca de cri me no pró prio re cin to onde se pro ces sa
o jul ga men to, a teor dos jul ga dos já ci ta dos do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral. E, em se tra tan do de jor na lis ta,
exis te a que bra de an ti ga re gra pro fis si o nal de con-
ver sar em off re cord, pre ci sa men te para as se gu rar
que o diá lo go não seja gra va do.

O re la tó rio se uti li za da ili ci tu de para acu sar o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Logo, es ta ria a
apro ve i tar o mes mo com por ta men to ilí ci to atri bu í do
ao acu sa do.

Ca be ria, en tão, ques ti o nar: a con ver sa gra va da,
em cir cuns tân ci as con si de ra das ilí ci tas pela di vul ga-
ção, pode con fi gu rar ofen sa ao de co ro par la men tar?
Va mos exa mi nar o que foi trans cri to no re la tó rio:

‘Anto nio Car los Ma ga lhães – (...) Eu
até que ria.., fi quei ir ri ta do por que des tru í-
ram... por que aqui lo não pre ci sa va des tru ir.

Re pór ter – Pois é, pois é.

Anto nio Car los Ma ga lhães – Di zia que
não ti nha, pron to”.

Mu i to di fí cil, Sr. Pre si den te, con si de rar es sas
duas fra ses como ofen sa ao de co ro par la men tar,
mes mo no con tex to da con ver sa não trans cri ta. Mais 
di fí cil ain da é tor ná-las ele men to su fi ci en te de com-
pro va ção da que bra do de co ro par la men tar a en se-
jar a per da do man da to.

Mas o re la tó rio do ilus tre re la tor Ge ral do Mes -
qui ta vai além, ao ti rar dai con clu sões e in fe rên ci as
es pe cu la ti vas, ver bis:

“A su ges tão do no bre Se na dor é es-
pon tâ nea, na tu ral, im pul si va, vo lun tá ria,
qua se in con tro lá vel, pois V. Exª, como re gis-
tra em seus es cla re ci men tos, des co nhe cia
que es ta va sen do gra va do. Mas é re ve la do ra
tam bém, pois tra duz um há bi to, quem sabe
um de se jo, em face de al guns pre ce den tes.
Mas, so bre tu do, ao re ve lar a sua ir ri ta ção
com a des tru i ção das fi tas, o Se na dor nos
leva a acre di tar que, se não man dou ‘gram -
pe ar’, ti nha co nhe ci men to da prá ti ca do cri -
me.”

Que há bi to? Que de se jo? Que pre ce den tes?
São me ras con jec tu ras do Re la tor, sem ne nhum fun -
da men to no caso con cre to. E ao cri ti car a ir ri ta ção do
Se na dor Anto nio Car los di an te da des tru i ção das fi tas,
o re la tó rio con clui que, ‘se não man dou gram pe ar, ti -
nha co nhe ci men to da prá ti ca do cri me’, o que não
pas sa de mera ila ção do emi nen te Re la tor, des pro vi-
da de com pro va ção, ex ce to pela sua pró pria con vic-
ção pes so al.

Ca be ria, en tão, novo ques ti o na men to: em que
isso ofen de ao de co ro par la men tar? Se o acu sa do ti -
ves se co nhe ci men to da prá ti ca do cri me, de quan do
data o co nhe ci men to, de que épo ca, de quan do ain da
não era par la men tar ou de po is? O re la tó rio não es pe-
ci fi ca, mes mo por que, nes se pon to da ma i or re le vân-
cia, per deu-se em ila ções e con jec tu ras de or dem
sub je ti va, nada ofe re cen do de con cre to ou útil para
um pro ces so le gal, já que a pro va ilí ci ta, tal como con -
si de ra da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, não ser ve
para nada, bem como para nada ser ve o que dela se
ex tra iu, in clu si ve as ila ções do re la tó rio que, con ta mi-
na das pela ori gem, são igual men te ilí ci tas.

Na con clu são do re la tó rio, o ilus tre Se na dor Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or jul ga pro ce den te a de nún cia
“que mo ti vou esta apre ci a ção pre li mi nar”, des ti na da,
por tan to, à in ves ti ga ção, mas con clui pela con de na-
ção no mé ri to do fu tu ro pro ces so e vota pela cas sa-
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ção do man da to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, an te ci pan do-se, as sim, ao pro ces so prin ci pal,
ain da não ins ta u ra do, e à de ci são do ple ná rio des ta
Alta Câ ma ra, che gan do ao inu si ta do de apon tar, mes -
mo an tes do pro ces so ins ta u ra do, a úni ca pena que
de se ja ver apli ca da, o que im pli ca re es cre ver o pró -
prio Có di go de Éti ca do Se na do da Re pú bli ca.

Tal vez a já men ci o na da in dig na ção do no bre
Se na dor te nha con du zi do a essa pre ci pi ta da con clu-
são, pos to que de so be de ceu ao que fi cou de ci di do
pelo pró prio Con se lho de Éti ca e de De co ro, quan do
au to ri zou a in ves ti ga ção pre li mi nar ex pres sa men te
de li mi ta da na pro cla ma ção do re sul ta do da vo ta ção
pelo ilus tre Pre si den te Ju vên cio da Fon se ca, ver bis:

“...de cla ro re ce bi da a de nún cia re la ti va
a even tu al des cum pri men to le gal por par te
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
quan to a fato das in ter cep ta ções te le fô ni cas
in de vi das de que dá no tí cia o Inqué ri to Po li-
ci al IPL nº 01-0037/2003.”

Logo o fato im pu ta do é cer to e de fi ni do: pos sí vel
par ti ci pa ção do acu sa do no ato das in ter cep ta ções
te le fô ni cas ob je to da que las in ves ti ga ções po li ci a is e
não ou tro fato, isto é, a con ver sa do acu sa do com o
jor na lis ta da IstoÉ. No re la tó rio, o no bre Se na dor Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or ad mi te que o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães não foi iden ti fi ca do, pelo in qué ri to,
como au tor ou man dan te ou como ten do par ti ci pa do
por meio de qual quer ou tra for ma de co-au to ria, e
des via a sua con clu são para fato di ver so: a di vul ga-
ção de con te ú do das gra va ções em épo ca pos te ri or à
sua re a li za ção, o que te ria sido cons ta ta do pela con -
ver sa te le fô ni ca com um jor na lis ta quan do o acu sa do
pro tes tou con tra a in for ma ção de que as fi tas gra va-
das te ri am sido des tru í das.

Assim o re la tó rio des vi ou-se da ques tão prin ci-
pal da de nún cia re ce bi da pelo Con se lho e in cor reu na 
de ci são ex tra pe ti ta ao opi nar pela aber tu ra do pro -
ces so por fato di fe ren te, que nem se quer cons ta do
in qué ri to po li ci al ex pres sa men te ci ta do na de nún cia,
uti li zan do-se de mera e in ci pi en te ma ni fes ta ção do
Se na dor acu sa do, que, diga-se, des co nhe cia es tar
sen do gra va do, como pro va de que ele te ria co nhe ci-
men to das gra va ções, im pu ta ção que, mes mo em
tese, nada tem a ver com au to ria ou co-au to ria dos
cri mes ci ta dos na de nún cia, e mu i to me nos com o de -
co ro par la men tar.

Impõe-se se re ni da de na apre ci a ção des tas cir -
cuns tân ci as: a co-au to ria ou qual quer ato de par ti ci-
pa ção na ma te ri a li za ção do ilí ci to, pela épo ca em que
esse se deu, não con fi gu ra ria, ain da que pro va da, fal -

ta de de co ro par la men tar, por que o acu sa do não era
par la men tar na oca sião.

Ter co nhe ci men to de al gu mas das cen te nas de
gra va ções re fe ri das no in qué ri to po li ci al e di vul gá-las,
mes mo que ver da de fos se, ja ma is con fi gu ra ria fal ta
de de co ro, pri me i ro por que, como se con clui da data
des ses fa tos, o acu sa do ain da não era par la men tar.
So men te a con ver sa com o jor na lis ta foi efe ti va da
quan do o Se na dor Anto nio Car los já es ta va di plo ma-
do e a con ver sa, em si, não con fi gu ra fal ta de de co ro,
por que se re fe re cla ra men te a fa tos pre té ri tos.

Pre ten der cul pá-lo pe las im pres sões tro ca das
com jor na lis ta e in fe rir cul pa da sim ples re fe rên cia
aos fa tos ocor ri dos an tes de sua ele i ção e di plo ma-
ção é le var lon ge de ma is frá ge is fun da men tos para a
con de na ção, em es pe ci al a pena má xi ma, como se
pro põe, o que con tra ria a to dos os prin cí pi os de qual -
quer tipo de di re i to pu ni ti vo, que sem pre exi ge pro va
de par ti ci pa ção con cre ta nos fa tos e, quan to ao de co-
ro par la men tar, a exi gên cia mí ni ma é ser par la men tar
na épo ca de suas ocor rên ci as.

A apli ca ção de san ção pu ni ti va, em es pe ci al em
hi pó te ses em que se pre ten de aque la mais gra ve,
pres su põe a ple na ade qua ção da con du ta do acu sa-
do ao tipo le gal, sob pena de se tor nar in jus ti ça ir re pa-
rá vel e con de ná vel do pon to de vis ta ju rí di co e mo ral.

Fora des ses pa râ me tros ju rí di cos e po lí ti cos, o
Se na do co me te ria um ato de in jus ti ça apro van do o re -
la tó rio, so bre tu do quan do, à fal ta de subs tân cia na
acu sa ção, o ilus tre Re la tor agar ra-se ao pas sa do
caso do pa i nel, in si nu an do ter ha vi do re in ci dên cia, ra -
ci o cí nio tor tu o so, por que re in ci dên cia ha ve ria se con -
de na ção ti ves se ha vi do e ou tra prá ti ca pu ní vel hou-
ves se se con cre ti za do no exer cí cio de novo man da to
par la men tar. Em Di re i to Pe nal, e todo pro ces so de pu -
ni ção está sub me ti do às mes mas re gras, não se ad -
mi tem cri té ri os sub je ti vos, opi niões pes so a is, con ce i-
tos e pre con ce i tos e, mu i to me nos, ana lo gia, sis te ma
re pu di a do por to das as ci vi li za ções, em vir tu de de
suas des vir tu des in si di o sas, cru éis e con trá ri as à
Ciên cia Ju rí di ca, o que sem pre de sá gua na in jus ti ça e 
no des po tis mo.

E dú vi da não há quan to à uti li za ção de pro va ob -
ti da por meio ilí ci to, mo ti vo pelo qual o re la tó rio, que
ape nas dela se ser viu, tor nou-se tam bém im pres tá vel
ao fim a que se des ti na.

O fato, por tan to, há de ser de i xa do para a Jus ti-
ça, e o Se na do Fe de ral so men te de ve rá vol tar a se
pre o cu par com ele se so bre vi er con de na ção pe nal
tran si ta da em jul ga do con tra o acu sa do, mo men to em 
que in ci di rá o in ci so VI do art. 55 da Cons ti tu i ção.
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Por es ses mo ti vos, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do-
res, con si de ran do que to dos os fa tos ob je tos da pre -
sen te in ves ti ga ção são an te ri o res ao exer cí cio do
man da to e a úni ca in vo ca da pro va co lhi da foi de for -
ma ilí ci ta, in ca bí vel a aber tu ra de pro ces so, em es pe-
ci al quan do, na for ma do voto do Re la tor, já se des ti na
à apli ca ção de pena pre con ce bi da, si tu a ção inad mis-
sí vel no Esta do De mo crá ti co de Di re i to, ra zão pela
qual apre sen to o pre sen te voto di ver gen te, pro pon do,
ante o fato de que o re pre sen ta do não se en con tra va
no exer cí cio de man da to par la men tar à épo ca dos fa -
tos, a in su fi ciên cia das pro vas e a ili ci tu de da úni ca
apon ta da para sus ten tar o re la tó rio do emi nen te Re -
la tor, o ar qui va men to da De nún cia nº 1/2003.

É o meu voto.
Era o que ti nha di zer, Sr. Pre si den te, Srs. Se na-

do res.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Srs. Se na do res, au to ri zo a Se cre ta ria a fa zer có pi as,
para dis tri bu ir a to dos os Srs. Se na do res pre sen tes,
do voto em se pa ra do apre sen ta do.

Mais uma vez, digo ao Sr. Re la tor que, no mo -
men to em que qui ser usar da pa la vra, po de rá fazê-lo,
in clu si ve fa zen do in ter fe rên cia na se qüên cia das ins -
cri ções.

O pri me i ro ins cri to é o Se na dor Jef fer son Pé res.
Con ti nu am aber tas as ins cri ções.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Pela or dem, Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te, há uma se ma na, o Re la tor apre sen tou o seu
am plo voto, no qual fez a aná li se do fato. Qu an do S.
Exª ter mi nou, hou ve una ni mi da de no sen ti do de que
de ve ria ha ver um pe di do de vis ta, e V. Exª con ce deu a 
vis ta até a data de hoje.

Esta mos as sis tin do, ago ra, a um voto em se pa-
ra do apre sen ta do pelo ilus tre Se na dor do PFL, que,
la men ta vel men te, só ago ra es ta mos re ce ben do, mas
que se tra ta de uma peça da ma i or im por tân cia, do
ma i or sig ni fi ca do, so bre a qual, na mi nha opi nião, de-
ver-se-ia con ce der o mes mo pe di do de vis ta con ce di-
do ao Re la tor.

Cre io que, para ter mos isen ção e con di ção de
vo tar com ab so lu ta tran qüi li da de, não po de mos ter o
voto do Re la tor dis cu ti do, de ba ti do, ana li sa do, co-
men ta do, lido e re li do du ran te uma se ma na. Re ce be-
mos um voto da ma i or im por tân cia e do ma i or sig ni fi-
ca do nes te mo men to.

Pro po nho que a mes ma chan ce que ti ve mos de
to mar co nhe ci men to da pro pos ta fe i ta pelo voto do
Re la tor, con si de ran do-se que todo o voto – e não po -
dia ser di fe ren te – em se pa ra do apre sen ta do pelo
ilus tre Se na dor, toda a aná li se, fe i ta nos mí ni mos de -
ta lhes, ba se ia-se no pa re cer do Re la tor, de ve ría mos
ter para fa zer essa aná li se, es ses es tu dos, a fim de
apre sen tar mos aqui o re sul ta do de fi ni ti vo. E a pro pos-
ta que faço.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Se na dor Pe dro Si mon, o Re gi men to não pre vê vis ta
quan do há apre sen ta ção de voto em se pa ra do. E
quan do há apre ci a ção de re la tó rio, como acon te ceu
na re u nião pas sa da, diz o Re gi men to que a vis ta será
con ce di da uma úni ca vez, no pra zo má xi mo de cin co
dias. Nós es ta mos aqui, no pra zo má xi mo de cin co
dias, re ce ben do voto em se pa ra do pela ex clu são da
pena so li ci ta da pelo pa re cer do Sr. Re la tor e que é de
co nhe ci men to de to dos, pela le i tu ra.

Por tan to, por me fal tar um re cur so re gi men tal,
in de fi ro esse pe di do e con ti nu a mos a dis cus são dos
dois re la tó ri os.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son
Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, mais uma vez me
vejo na con tin gên cia de jul gar um co le ga acu sa do de
des vio de con du ta. E uma fun ção des con for tá vel,
nada pra ze ro sa, por que só um ca rá ter de for ma do
com uma pon ta de sa dis mo pode sen tir pra zer nis so.
Mas o de ver nos obri ga e eu, des de que me tor nei po -
lí ti co, de ci di co lo car o in te res se pú bli co aci ma de qua -
is quer ou tros. Sei que para a gran de ma i o ria isso é
mera fi gu ra de re tó ri ca. Para mim, não, é algo que
levo ex tre man te a sé rio, co lo co aci ma de ini mi za des,
de ami za des ou de in te res ses par ti dá ri os.

O voto em se pa ra do do ilus tre Se na dor Pa u lo
Octá vio, des cul pe-me, é um es for ço ver bal co mo ve-
dor até, bus can do ocul tar um fato in des men tí vel de
evi dên cia so lar, qual seja, o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães se en vol veu vo lun ta ri a men te, por ação ou
omis são, num de li to. E, in fe liz men te, é re in ci den te.
Qu an do o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães re nun-
ci ou ao man da to, na Le gis la tu ra pas sa da, o fez por -
que, ao to mar co nhe ci men to do cri me, que foi a vi o la-
ção do pa i nel, fu giu ao seu de ver de, na que le mo men-
to, como Pre si den te da Casa, ter de ter mi na do ime di-
a ta men te a aber tu ra de in qué ri to para pu ni ção de res -
pon sá ve is: se na do res e fun ci o ná ri os. Não o fez, omi -
tiu-se, foi co ni ven te. Como se ria ini ci a do um pro ces so

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09911MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL398     



de cas sa ção de man da to, S. Exª re nun ci ou. O cri me
foi o de vi o la ção de si gi lo, por tan to, de pri va ci da de, Sr. 
Pre si den te.

Qu an do sou be que o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães ti nha se can di da ta do ao Se na do, ima gi nei
que S. Exª in sis tia em vol tar ao Se na do com o pro pó-
si to, de cer ta for ma, de se re di mir, de che gar aqui com 
um de sem pe nho in cen su rá vel e apa gar aque le erro
que pra ti cou quan do Se na dor. Qual não foi a mi nha
sur pre sa, há pou cos me ses, quan do sou be que o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, já can di da to ao Se -
na do, ha via par ti ci pa do de um cri me mu i to gra ve, que
foi o uso do apa re lho es ta tal, da Se cre ta ria de Se gu-
ran ça da Ba hia, para pro mo ver es cu tas te le fô ni cas
ile ga is, fra u dan do, en ga nan do, bur lan do, uma au to ri-
da de ju di ci al!

Dir-se-á que o Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães não foi o man dan te. Eu não pos so acu sá-lo dis -
so. Não há com pro van te al gum, nem mes mo in dí cio,
de que S. Exª de ter mi nou a prá ti ca do cri me; mas S.
Exª par ti ci pou. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
é o mais in flu en te lí der po lí ti co da Ba hia. S. Exª é uma
fi gu ra he ge mô ni ca na Ba hia, ami go, ali a do de to das
au to ri da des que exer cem pos to ele ti vo no Exe cu ti vo
ou car go co mis si o na do no es ta do.

É pre sun ção, por tan to, em bo ra pre sun ção ju ris
tan tum, que esse cri me não se ria pra ti ca do na es fe ra
da Se cre ta ria de Se gu ran ça sem que S. Exª sou bes-
se. É in ve ros sí mel. Mas va mos ad mi tir, Sr. Pre si den te,
ad agu men tan dum, que S. Exª não sou bes se, de iní -
cio, que o cri me se ria pra ti ca do, cer to é que che ga ram
às suas mãos, se gun do ele, de fon tes anô ni mas,
trans cri ções de con ver sas te le fô ni cas fe i tas por in ter-
cep ta ção ilí ci ta. Na que le mo men to, Sr. Pre si den te,
qual quer ci da dão, e mu i to mais um ho mem pú bli co
como S. Exª, te ria to ma do uma de duas ati tu des: ou
te ria jo ga do aqui lo no lixo, o que se ria um erro tam-
bém, ou te ria cum pri do o seu de ver, que se ria pe gar
aqui lo, pro cu rar o Go ver na dor do Esta do e co mu ni-
car-lhe, mes mo que não sou bes se que era a Se cre ta-
ria de Se gu ran ça, que es ta va sen do pra ti ca do um cri -
me de gran de ex ten são na Ba hia, por que eram mu i-
tas as ví ti mas da es cu ta ile gal. Era seu de ver, Sr. Pre -
si den te, mas S. Exª se omi tiu e foi co ni ven te com esse 
cri me, sim, já quan do era can di da to, ao lon go do ano
de 2002.

Mu i to bem, dir-se-á que S. Exª não era se na dor.
Mas, além de ter fe i to isso quan do não era se na dor,
fez pior ain da, Sr. Pre si den te: além de não ter pe di do
a apu ra ção do cri me, S. Exª fez che gar às mãos de
jor na lis tas as con ver sas gra va das ili ci ta men te; con tra

seus ad ver sá ri os, pro cu rou ti rar pro ve i to po lí ti co do
fato.

Mu i to bem, não era se na dor. Mas ao che gar
aqui, já se na dor ele i to, di plo ma do, não no ple no exer -
cí cio do man da to, mas já se na dor, por que go zan do
de re ga li as e so fren do dos im pe di men tos de se na dor
– a Cons ti tu i ção diz que des de a di plo ma ção já se
goza da imu ni da de di plo má ti ca, um se na dor di plo ma-
do não pode ser pre so, sal vo em fla gran te de li to, e
com os im pe di men tos, por que um se na dor di plo ma do
não pode ace i tar car go pú bli co do qual seja de mis sí-
vel ad nu tum, ele já é se na dor. Por tan to, já se na dor
di plo ma do, às vés pe ras da pos se, en tre ga a um jor -
na lis ta có pia des sas con ver sas ob ti das cri mi no sa-
men te. Para quê? Obvi a men te, Sr. Pre si den te, se eu
en tre go algo a um jor na lis ta é por que que ro vê-lo pu -
bli ca do. Se isso não é fal ta de de co ro, não sei mais o
que é de co ro.

E de po is, já se na dor em pos sa do, há aque la
con ver sa que não foi pro pri a men te de co ro sa com um
jor na lis ta e na qual se ba se ou o Re la tor, por que não
era pro du to de cri me. Antié ti co gra var uma con ver sa
sem que o meu in ter lo cu tor sa i ba? Cre io que é an tié ti-
co. Cri me não é, cer ta men te, por que não está ca pi tu-
la do no Có di go Pe nal.

E há aque la con ver sa na qual um se na dor em -
pos sa do, no ple no exer cí cio do man da to, diz, a cer ta
al tu ra, que aque las fi tas, aque le pro du to do cri me...
La men tar que aqui lo te nha sido des tru í do, Sr. Pre si-
den te? Se isso não fere o de co ro par la men tar, en tão
os meus pa drões éti cos são mu i to di fe ren tes dos se -
gui dos por ou tros.

Sr. Pre si den te, não vou me alon gar, fi ca rei nos
meus dez mi nu tos, até me nos, para di zer o se guin te:
vo ta rei pela aber tu ra de pro ces so de per da de man -
da to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, na for ma
pro pos ta pelo Re la tor, pro ces so no qual S. Exª terá
cla ro e am plo di re i to de de fe sa. Mas vo ta rei em de fe-
sa da Insti tu i ção à qual per ten ço, por que, Sr. Pre si-
den te, se este Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men-
tar vo tar pelo ar qui va men to des sa in ves ti ga ção, re je i-
tan do o pa re cer do Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or,
será um tris te dia, uma tris te no i te para esta Casa, e o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães não sa i rá en gran-
de ci do, mas este Se na do Fe de ral sa i rá cer ta men te
di mi nu í do.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA  (PMDB – MA)

– Na opi nião de V. Exª.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.
Fui ci ta do.
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O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Aten ção, eu gos ta ria que não hou ves se dis cus são
pa ra le la, se não per de re mos o rumo da nos sa re u-
nião.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Fui ci ta-
do pelo ilus tre Se na dor Jef fer son Pé res. Qu e ro ape -
nas fa zer uma ob ser va ção.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Octá vio.

Qu e ro di zer o se guin te: se to dos que fo rem ci ta-
dos ti ve rem que fa lar, fi ca re mos aqui por mu i to tem po.

Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Octá vio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Qu e ro

agra de cer ao emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res as
re fe rên ci as elo gi o sas ao re la tó rio aqui pro fe ri do, e o

Se na dor men ci o nou o meu es for ço em fa zer um
re la tó rio que pu des se tra du zir a ver da de do que pen -
so.

Qu e ro di zer, Se na dor, que fiz o re la tó rio com
con vic ção, com a cons ciên cia tran qüi la, com a cer te-
za de que, em to dos os pro ces sos que pude ler e as -
sis tir nas ses sões des ta Casa, não en con trei nada
que pu des se com pro var que o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães é o au tor dos gram pos na Ba hia. Por
isso en ten do que te mos de agir aqui como ju í zes, com 
isen ção, de i xan do de lado a pas si o na li da de, a ati vi da-
de po lí ti ca, para im por uma ri gi dez de pos tu ra, uma
pos tu ra de jul ga do res. Qu e ria di zer bem cla ra men te
que não sou da Ba hia, não sou ami go ín ti mo do Se na-
dor Anto nio Car los, mas, no caso dos gram pos da Ba -
hia, até ago ra, não exis te nada que pos sa con de ná-lo
como au tor des ses gram pos. É o que que ria de i xar re -
gis tra do ao meu no bre co le ga Se na dor Jef fer son Pé -
res.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Com a pa la vra o se gun do ti tu lar do Con se lho ins cri to,
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de, ini -
ci al men te, da qui lo que ano tei do voto do Se na dor Pa -
u lo Octá vio, le van tar ba si ca men te qua tro pon tos que
con si de ro fun da men ta is no que foi dito por S. Exª.

Em pri me i ro lu gar, con vo ca-se um ór gão jul ga-
dor a co me ter um cri me de que está sen do acu sa do o
réu.Isso me pa re ceu uma co i sa ex tre ma men te im por-
tan te. Vol to ao pon to ex pos to pelo Se na dor Pa u lo
Octá vio: é de se re ni da de que este Con se lho pre ci sa
no jul ga men to que é emi nen te men te po lí ti co. O se-
gun do pon to é a ili ci tu de da pro va, como a pro va foi
con se gui da, re fe rin do-se ao de po i men to fe i to, à gra-
va ção fe i ta pelo re pór ter. O ter ce i ro pon to é que nem

se con clu iu todo o pro ces so, nem se fez uma co mis-
são de in qué ri to, e já se vota pela cas sa ção, an te ci-
pan do-se a um pro ces so for mal. Esse é ou tro pon to
que gos ta ria de des ta car do voto do Se na dor Pa u lo
Octá vio. O quar to pon to é que os fa tos ocor ri dos na
Ba hia fo ram con su ma dos em épo ca cla ra men te de li-
mi ta da no tem po, quan do Anto nio Car los Ma ga lhães
não era par la men tar.

So bre isso, gos ta ria de ler aqui uma ma ni fes ta-
ção re cen te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no Man da-
do de Se gu ran ça nº 24.458/1 – DF, que teve como Re -
la tor o Mi nis tro Cel so de Mel lo.

Em sua de ci são, aque le Ma gis tra do exi ge, como 
con di ção sine qua non para apu ra ção da que bra de
de co ro par la men tar, que o even tu al in fra tor, na oca-
sião da prá ti ca do ato, os ten te a con di ção de mem bro
do Par la men to:

“Foi por tal mo ti vo que o Ple ná rio des -
ta Su pre ma Cor te, aten to aos al tís si mos va -
lo res que in for mam e con di ci o nam to das as
ati vi da des go ver na men ta is, não im por tan do
do mí nio ins ti tu ci o nal em que elas te nham lu -
gar, veio a pro fe rir o seu dic tum, re co nhe-
cen do a pos si bi li da de ju rí di co-cons ti tu ci o nal
de qual quer das Ca sas do Con gres so Na ci-
o nal ado ta rem me di das des ti na das a re pri-
mir, com a cas sa ção do man da to de seus
pró pri os mem bros, fa tos aten ta tó ri os à dig-
ni da de do ofí cio le gis la ti vo e le si vos ao de -
co ro par la men tar, mes mo que ocor ri dos no
cur so de an te ri or le gis la tu ra, des de que já
en tão o in fra tor os ten tas se a con di ção de
mem bro do Par la men to.”

Qu e ro re pe tir a úl ti ma fra se: “mes mo que ocor ri-
dos no cur so de an te ri or le gis la tu ra, des de que já en -
tão o in fra tor os ten tas se a con di ção de mem bro do
Par la men to”.

De acor do com o en ten di men to da dou tri na e da 
ju ris pru dên cia bra si le i ra e com o nos so en ten di men to
tam bém, é re qui si to in su pe rá vel a prá ti ca de ato por
se na dor no exer cí cio de man da to par la men tar. Esse é 
um pon to que gos ta ria de des ta car. Entre ou tros itens
mu i to im por tan tes, le van ta dos no voto do Se na dor
Pa u lo Octá vio, es ses qua tro itens são ex tre ma men te
im por tan tes, na mi nha ava li a ção, para con so li dar
meu voto.

Além dis so, da mes ma for ma que faço em re la-
ção ao voto do Se na dor Pa u lo Octá vio, tam bém gos -
ta ria de fa zer al gu mas con si de ra ções em re la ção ao
voto do Re la tor, o ilus tre Se na dor Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or.
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Pri me i ro, o pró prio Re la tor ci tou, na pri me i ra pá -
gi na do seu re la tó rio, que se quer o in qué ri to po li ci al
con se guiu até ago ra apu rar a au to ria da es cu ta ile gal.
Esse é um pon to con sig na do na pri me i ra pá gi na do
re la tó rio. Em se gui da, o Re la tor, para re gis trar que
esse pon to é im por tan te, diz que Anto nio Car los Ma -
ga lhães “te ria” con fi den ci a do ao jor na lis ta Luiz Cláu -
dio Cu nha, no dia 30 de ja ne i ro, ser o man dan te das
gra va ções ile ga is e “lhe te ria” – “lhe te ria” – en tre gue
par te das trans cri ções.

O tem po do ver bo uti li za do, o fu tu ro do pre té ri to,
de i xa bem cla ra, no meu en ten di men to, a fal ta de cer -
te za em re la ção a esse fato. Tal vez seja uma con di ci o-
nal: “te ria”. Esse pon to tam bém é im por tan te para
mim.

Na re fe ri da en tre vis ta, a en tre ga do ma te ri al ilí -
ci to ocor reu em data an te ri or ao man da to de se na dor.
Isso é o que aca ba mos de afir mar e, com essa ma ni-
fes ta ção re cen te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, tam -
bém de mos trar.

Há ou tro pon to na peça apre sen ta da, mu i to bem 
des cri to pelo Se na dor Pa u lo Octá vio, não do pon to de 
vis ta téc ni co, mas éti co: a ques tão de não ter apro fun-
da do, em mo men to al gum, os ar gu men tos e os do cu-
men tos pro ba tó ri os tra zi dos pela de fe sa do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães; ao con trá rio, faz pre va le-
cer tão-so men te ele men tos de acu sa ção; vá ri as co i-
sas di tas em to dos os de po i men tos fe i tos até ago ra
não fo ram tra zi das ou dis cu ti das como pro va.

O Re la tor tam bém é ta xa ti vo, às fo lhas 17, ao
afir mar que “não se apu rou quem é o au tor in te lec tu-
al”. Por tan to, pen so que S. Exa erra ao afir mar – aliás,
na mes ma pá gi na – que “não será di fí cil, sim ples men-
te exa mi nan do a lis ta das ví ti mas, ter uma evi dên cia
e, a par tir dela, se che gar a uma in fe rên cia” – in si nu-
an do, en tão, que se ria o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães.

Jul go que não se pode im por pena a al guém por
mera in fe rên cia, o que sig ni fi ca uma de du ção de ra ci-
o cí nio.

Ou tro pon to é que o Re la tor afir ma, às fo lhas 18, 
que “o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães foi apon ta-
do como au tor in te lec tu al des se cri me em vá ri os dos
de po i men tos pres ta dos à Po lí cia Fe de ral”. Nes se
pon to, vol to a con vi dar V. Exas a ava li a rem a ques tão
com a se re ni da de a que nos re fe ri mos, o Se na dor Pa -
u lo Octá vio e eu, por que, em mais de 40 de po i men tos
pres ta dos à Po lí cia Fe de ral, ape nas cin co ou seis
acu sam o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães como
li ga do di re ta men te ao caso dos gram pos; qua tro ino -
cen ta ram S. Exa; nove ci ta ram S. Exa sem acu sa ção
no caso dos gram pos; fi ze ram ape nas re fe rên cia,

mas sem qual quer tipo de acu sa ção. E mais: 34 dos
que fo ram ou vi dos pela Po lí cia Fe de ral não fi ze ram
ou não ci ta ram Anto nio Car los Ma ga lhães em mo-
men to al gum. Não foi ab so lu ta men te ci ta do.

Qu an to a essa ques tão de eu ter uti li za do o ter -
mo “vá ri os” de po i men tos pres ta dos à Po lí cia Fe de ral,
se con sul tar mos o Di ci o ná rio Au ré lio, en con tra re mos
que “vá ri os” é algo mais ou me nos nu me ro so. Nes se
caso, se fo ram qua tro, cin co, no má xi mo seis aqui –
por que es sas co i sas mu da ram des de a hora em que
vi até hoje -, em 40 ou 50 de po i men tos, não cre io que
“vá ri os” cou bes se. Isso no as pec to quan ti ta ti vo; se
ana li sar mos o as pec to qua li ta ti vo, des ses que li ga-
ram o se na dor ao caso, te mos, evi den te men te, ca sos
de ori gem pas si o nal ou de ini mi go po lí ti co re gi o nal.
Não hou ve ou tra na tu re za em acu sá-lo.

Enten do que, ao vol tar ao pon to da in fe rên cia,
não po de ria o Re la tor to mar por base es ses de po i-
men tos para in fe rir a cul pa do Se na dor.O Re la tor ain -
da men ci o na que “quan do não há no bre za nos me i os,
não pode ha ver no bre za nos fins”. Ora, mas o pró prio
Re la tor va leu-se do pro du to de uma es cu ta ile gal, ci -
ta da cla ra men te, no voto do Se na dor Pa u lo Octá vio,
como uma pro va ilí ci ta, para fun da men tar a con de na-
ção que pre ten de afi nal, por in ter mé dio dos me i os ilí -
ci tos uti li za dos pelo jor na lis ta.

Por fim, e para res pe i tar meu tem po, Sr. Pre si-
den te, re lem bro aos ilus tres Con se lhe i ros que a con -
clu são des se re la tó rio é de que este Con se lho to mou
co nhe ci men to – ou tra vez abre as pas, por que ain da
se tra ta do re la tó rio do Re la tor – “de al guns fa tos a
res pe i to dos qua is ain da não po de mos afir mar que
es tão ca bal men te com pro va dos”.

Essa afir ma ção só pode ter uma di re ção. O meu
en ten di men to é de que não res tou pro va do que o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães te nha sido o au tor
in te lec tu al das gra va ções ilí ci tas.

Essas mi nhas ob ser va ções vêm no sen ti do de
me so mar ao voto em se pa ra do apre sen ta do pelo Se -
na dor Pa u lo Octá vio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Obri ga do, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, pelo cum pri-
men to do tem po, como to dos os ora do res até ago ra.

Em ra zão dis so, e ob ser van do essa ques tão do
tem po, pas so a pa la vra à ti tu lar do Con se lho do Éti ca,
Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, di zia eu, na úl ti ma re -
u nião do Con se lho de Éti ca, que do nos so Re la tor,
tão apla u di do pela se re ni da de como con du ziu a sua
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par ti ci pa ção no dia de hoje, cer ta men te se ri am ti ra-
dos mu i tos dos ar gu men tos que até en tão lhe ti nham
sido apre sen ta dos. Não é à toa que o voto em se pa ra-
do traz al gu mas ca rac te ri za ções que po de ri am até
ser con si de ra das como in te res san tes, se in te res san-
tes fos sem.

Ve jam o que efe ti va men te o voto em se pa ra do
diz do voto do Re la tor: “enor me fra gi li da de do seu
con te ú do; mera ma ni fes ta ção de opi nião; tro pe ços
téc ni cos sem o ne ces sá rio cu i da do; in tro me teu-se na
com pe tên cia ju rí di ca; ra ci o cí nio tor tu o so; ana lo gia
con trá ria à es sên cia ju rí di ca; usou de cir cuns tân cia
in dig na; será que fez ofen sa ao de co ro; con jec tu rou,
fez mera ila ção des pro vi da; um re la tó rio im pres tá vel
ao fim que se des ti na”.

Sr. Pre si den te, como con cor do in te i ra men te com
o re la tó rio apre sen ta do pelo Se na dor Ge ral do Mes qui-
ta Jú ni or, pas so a ler aqui, fa zen do al gu mas con si de ra-
ções que nes te Con se lho de Éti ca já fo ram fe i tas, es -
pe ci al men te no dia 27 de se tem bro de 2001, quan do
da aná li se do caso do Se na dor Ja der Bar ba lho.

Alguns se na do res fi ze ram al gu mas con si de ra-
ções in te res san tes para o caso. Por quê? Di zia-se,
na que la épo ca, que não po de ría mos tra tar de um
tema que ain da es ta va sen do ana li sa do pela Jus ti ça.
Por tan to, “não po de ría mos nos in tro me ter na com pe-
tên cia ju rí di ca”. É o que diz o voto em se pa ra do.

Sr. Pre si den te, o Se na dor Wal deck Orne las, no
dia 27 de se tem bro de 2001, dis se: “Diz mais o Mi nis-
tro Cel so de Mel lo: De ou tro lado...” Por que os que de -
fen di am o Se na dor Ja der Bar ba lho igual men te fa zi am
uso des te ar gu men to, e S. Exa uti li za va de ci sões da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Casa, de ci-
sões an te ri o res do Con se lho de Éti ca e de ci sões do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral que pas so a ler:

“Diz mais o Mi nis tro Cel so Meio: De
ou tro lado, cum pre en fa ti zar que a Co mis-
são de Inqué ri to, con si de ra da a ex tre ma
gra vi da de dos fa tos sub me ti dos à sua apu-
ra ção, mu i tos dos qua is man ten do en tre si
pos sí vel vín cu lo ob je ti vo de co ne xão, dis põe
de ple na li ber da de de atu a ção para in ves ti-
gar e para es cla re cer os even tos que mo ti-
va ram, no pla no ins ti tu ci o nal, a re a ção do
Se na do da Re pú bli ca.”

E diz mais:

“É im por tan te, em face das dis cus sões
ha vi das aqui – diz o Se na dor Wal deck Orne -

las. A cir cuns tân cia de es ses mes mos epi-
só di os se rem ob je to de in ves ti ga ção pe nal
ou de pro ces so ju di ci al não im pe de nem ini -
be o Con se lho de Éti ca do Se na do Fe de ral,
seja di re ta men te ou por in ter mé dio de qual -
quer co mis são, tam bém de apu rar os fa tos,
na exa ta me di da em que as in for ma ções de -
les de cor ren tes mos trem-se re le van tes para
os fins a que alu de o art. 55.”

E con ti nua, ci tan do o Mi nis tro Néri da Sil ve i ra,
que cita o ilus tre ju ris ta Nél son de Sou za Sam pa io:

“Em vir tu de da na tu re za da in ves ti ga-
ção par la men tar, nada im pe de en tre nós
que ela se re a li ze pa ra le la men te ao in qué ri-
to po li ci al ou ao pro ces so ju di ciá rio.”

Mais à fren te, usan do o mes mo ar gu men to que
aqui foi re gis tra do, res sal ta a ine xis tên cia de con tem-
po ra ne i da de en tre o fato tí pi co e a com pe tên cia da
atu al Le gis la tu ra. No caso, como ser via para con de-
nar o Se na dor Ja der Bar ba lho, diz o Se na dor Wal-
deck Orne las, ci tan do o re la tó rio do emi nen te Mi nis tro
Néri da Sil ve i ra, res pon den do ao Man da do de Se gu-
ran ça nº 23.388/5, do Dis tri to Fe de ral, jul ga do em
25-11-93. Diz S. Exa:

“Tese in vo ca da acer ca da ine xis tên cia
da con tem po ra ne i da de en tre o fato tí pi co e
a com pe tên cia da atu al le gis la tu ra que se
re je i ta. Esca pa ao con tro le ju di ciá rio, no que 
con cer ne ao mé ri to, ju í zo so bre fa tos que se 
re ser va pri va ti va à Casa do Con gres so Na -
ci o nal for mu lar. Diz res pe i to ao caso do De -
pu ta do Tal va ni Albu quer que, que, en tre as
te ses in vo ca das para a im pe tra ção do man -
da do de se gu ran ça, ar güiu que os fa tos a
ele im pu ta dos tra ta vam de le gis la tu ra an te ri-
or e, por essa ra zão, só po de ri am ser apre -
ci a dos por aque la le gis la tu ra, não po den do,
se gun do en ten di men to do re que ren te, dar
en se jo à per da de novo man da to que ob ti ve-
ra, a ser exer ci do na nova le gis la tu ra”.

Esse fun da men to não foi ace i to pelo Mi nis tro
Néri da Sil ve i ra, uma vez que o ilus tre jul ga dor não o
en xer gou como re le van te, em sede de apre ci a ção li mi-
nar, e o re je i tou por oca sião do jul ga men to do mé ri to.

Por ou tro lado, con ti nu a va di zen do o Se na dor
Wal deck Orne las, em re la ção à ine xis tên cia de con -
tem po ra ne i da de en tre o fato tí pi co e a com pe tên cia
do jul ga men to. Di zia S. Exª:
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“De ou tro lado, exis tem an te ce den tes
no âm bi to des ta Casa. Qu e ro me re por tar
ao pa re cer apre sen ta do pelo ilus tre Se na dor
Jef fer son Pé res, aqui pre sen te, no caso do
Se na dor Luiz Este vão, quan do ele afir mou:

Cabe in da gar se, por sus pe i ta de tais
prá ti cas, o Se na dor é pas sí vel de pu ni ção
nes ta Casa, con si de ran do-se que os ilí ci tos
ocor re ram an te ri or men te à con quis ta do
man da to de que é de ten tor.

Não vou ler o in te i ro teor – di zia o Se -
na dor Wal deck Orne las – mas diz que po de-
rão re fle tir no man da to e sus ci tar pu ni ção,
uma vez que fe rem a dig ni da de da Insti tu i-
ção.

No caso do De pu ta do Ja bes Ra be lo,
cita o Se na dor Jef fer son Pé res:

Ain da as sim, o Ple ná rio não lhe deu o
be ne fí cio da dú vi da e cas sou- lhe o man da-
to, mo ti va do pe los seus an te ce den tes, pon ti-
lha do de pas sa gens por in qué ri tos po li ci a is
e pro ces sos pe na is.”

E cita vá ri os ou tros ca sos, como o do Hil de-
bran do Pas cho al. Aliás, até des clas si fi ca, di zen do
que ele ja ma is se ria cas sa do por bi lhe tes re fe ren tes
ao en vol vi men to no pro ces so. “Nada dis so”, con ti-
nua, Sr. Pre si den te.

Então men ci o na o pa re cer do Se na dor Jo sap-
hat Ma ri nho, a res pe i to de de nún ci as con tra o Se na-
dor Ernan des Amo rim, to das re la ci o na das a fato an -
te ri or ao man da to. Con ti nua ci tan do o Mi nis tro Cel so
de Mel lo e vá ri os pa re ce res do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, as dis cus sões fe i tas aqui na Casa e ou tras.

Con ti nu an do: na mes ma dis cus são fe i ta em re -
la ção à ob ten ção da pro va, cada um aqui vai pu xan do
do bol so acór dãos pro fe ri dos pelo Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. Digo isso por que aqui tam bém já foi ci ta do,
in clu si ve na ou tra re u nião, um acór dão do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral em que o Mi nis té rio Pú bli co, como
au tor, pro nun ci ou o en tão in di ci a do ex-Mi nis tro Ma gri,
em que di zia que a ale ga ção no sen ti do de que a pro -
va é ilí ci ta não tem pro ce dên cia, dado que não ocor -
reu no caso vi o la ção de si gi lo de co mu ni ca ção (Cons -
ti tu i ção, art. 5º in ci so XII). Nem se ria pos sí vel a afir -
ma ti va de que ela fora ob ti da por me i os ilí ci tos. Não
há que se pen sar ili ci tu de em al guém gra var uma con -
ver sa que man tém com ou tro, com a fi na li da de de do -
cu men tá-la fu tu ra men te, em caso de ne ga ti va.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o caso que es ta-
mos ana li san do tem re le vân cia por quê? Te nho cer te-
za de que se nós es ti vés se mos jul gan do uma pes soa

po bre, o cor po do de li to, a ma te ri a li da de do cri me po -
de ria ser ape nas um grão de are ia, mas se ria vis to
como már tir; quan do se tra ta de uma pes soa po de ro-
sa, po de mos ter to dos os grãos de are ia de toda a
cos ta do Bra sil, ain da as sim ha ve rá pes so as que não
os ve rão.

Ora, to dos sa be mos o que fun ci o na como cir -
cuns tân cia agra van te de um de ter mi na do ilí ci to dis cu-
ti do. São cir cuns tân ci as, diz o Có di go de Pro ces so
Pe nal, que sem pre agra vam a pena: a re in ci dên cia...
Alguém pode di zer que não hou ve re in ci dên cia no
caso do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães? Alguém 
pode di zer que não hou ve re in ci dên cia? Alguém pode 
aqui se pa rar a con di ção de man dan te e exe cu tor?
Alguém pode, vis lum bran do o que diz a ju ris pru dên-
cia des te Con se lho em re la ção ao caso do pa i nel?
Alguém pode le van tar essa dis tin ção en tre man da to e 
man dan tes se lá essa dis tin ção efe ti va men te tam bém
não foi fe i ta?

É evi den te que al guns pre fe rem pen sar que o
Se na dor tem um tipo de ca rac te rís ti ca ou de tem pe ra-
men to de ser pau man da do de al guém, co i sa que
qual quer pes soa em sã cons ciên cia efe ti va men te não 
en ten de ria como tal.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) – V. 
Exª dis põe ain da de dois mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Cer to. Sr. Pre si den te, vou fa lar do sig ni fi ca do da re in-
ci dên cia.

Aque le que vol ta a de lin qüir após ter so fri do
uma con de na ção an te ri or re ve la obs ti na do des pre zo
pela lei e pelo ma gis tra do. Aque le que de lin qüe pela
se gun da vez, sem que te nha sido cas ti ga do pela sua
pri me i ra fal ta, evi den cia um des pre zo pela lei e nada
mais. Aque le que de lin qüe de po is de ter sido con de-
na do mos tra o des pre zo pela lei e o des pre zo pelo
ma gis tra do. O ele men to psi co ló gi co da re in ci dên cia
acha-se con subs tan ci a do na re be lião à lei; con sis te
em não ter o agen te do mi na do o im pul so cri mi no so,
em bo ra con si de ran do-se em me lho res con di ções
que os de ma is para fazê-lo. Por que, a par tir do mo-
men to em que se é pu ni do uma vez, obri ga to ri a men te
está-se em me lho res con di ções in clu si ve de dis cu tir,
o que não se pode fa zer da se gun da vez.

E como sou cris tã, Se na dor Ge ral do Mes qui ta,
como se não bas tas se nada dis so, que todo ar gu-
men to ju rí di co ao lon go da his tó ria te nha sido re pro-
du zi do, que em bo ra nes ta re a li da de e nes te mun do
em que vi ve mos o po bre seja tra ta do di fe ren te men te
do rico, o fra co seja tra ta do di fe ren te men te do po de-
ro so... Ah, Bis po Cri vel la, ain da bem que Je sus Cris to
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nos en si nou di fe ren te. Uma das pas sa gens mais be -
las da Bí blia, e a que pou cos dão aten ção, é jus ta-
men te so bre a for ma como Je sus tra tou o la drão po -
bre Di mas, que nada ti nha a res ti tu ir. Era um po bre,
fra cas sa do e que nada ti nha a res ti tu ir. Qu an do Di -
mas di ri giu a pa la vra a Je sus, ime di a ta men te Ele dis -
se: “Esta rás co mi go hoje no re i no do meu Pai”.

Por aca so, Je sus Cris to, com mais de 30 anos
de he rói ca pa ciên cia, um cris tão que tra ta va to dos
sem dis tin ção, tra tou igual men te os dois la drões?
Não! Ele tra tou o rico e po de ro so Za queu de for ma di -
fe ren te. A Di mas nada foi pre ci so res ti tu ir, por que ele
nada ti nha a res ti tu ir. Se lá es ta va cru ci fi ca do, era jus -
ta men te pela sua po bre za. A Za queu, não. Não co-
brou de Za queu ape nas a res ti tu i ção do rou ba do, mas 
a res ti tu i ção em do bro, qua tro ve zes mais do que a
ou tra me ta de. A pri me i ra me ta de era para dar aos po -
bres e a se gun da me ta de, para res ti tu ir em qua tro ve -
zes aqui lo que, efe ti va men te, foi ti ra do dos ou tros.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, se ria inad mis sí vel
que o Se na do, di an te de uma si tu a ção tão ób via...
Não le rei ou tras ques tões que são agra van tes de
pena para fa ci li tar ou as se gu rar a exe cu ção, a ocul ta-
ção, a im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me – isso
está es cri to –, com abu so de au to ri da de ou pre va le-
cen do-se de re la ções do més ti cas, com abu so de po -
der ou vi o la ção de de ver ine ren te a car go por mo ti vo
fú til – o que foi efe ti va men te fe i to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é de fun da men tal im -
por tân cia que este Con se lho de Éti ca, à luz dos au tos
do pro ces so, vote fa vo ra vel men te ao re la tó rio do Se -
na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or. Mais uma vez, dou
meus pa ra béns a S. Exª, por que sei que a vida de S.
Exª não se ba se ia sim ples men te numa col cha de re -
ta lhos dos di ci o ná ri os pro du zi dos. Sei que o re la tó rio
de S. Exª, à luz dos au tos do pro ces so, está ab so lu ta-
men te sus ten ta do ju ri di ca men te. Por isso, con gra tu-
lo-me com S. Exª

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Con ce do a pa la vra ao mem bro ti tu lar do Con se lho,
Se na dor Flá vio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Sr. Pre -
si den te, pri me i ra men te, tam bém pa ra be ni zo o Re la-
tor, Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or não ape nas
pela qua li da de do re la tó rio apre sen ta do, mas tam-
bém pela con du ção se re na, fir me e de mo crá ti ca dos
tra ba lhos, jun ta men te com to dos os Se na do res do
Con se lho de Éti ca, na ten ta ti va de le van tar a ver da de
dos fa tos nes ta in ves ti ga ção pre li mi nar.

O re la tó rio apre sen ta do para o Con se lho e para
o Bra sil re fle te se gu ran ça e co nhe ci men to fun da men-

ta is nes sa aná li se, que não é – como já foi res sal ta do
– pra ze ro sa para nin guém, mas um de ver des ta Casa
para a ma nu ten ção da cre di bi li da de das ins ti tu i ções
e, par ti cu lar men te, do Se na do Fe de ral.

Qu an do os tra ba lhos co me ça ram, ha via gran de
pre o cu pa ção em sa ber a au to ria dos gram pos e se o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, no caso, ha via
or de na do o pro ces so de gram pos na Ba hia.

Re al men te, con for me os de po i men tos pres ta-
dos nes te Con se lho, não exis te in di ca ção de que o
Se na dor te nha man da do gram pe ar os te le fo nes na-
que le es ta do. Po rém, exis tem de po i men tos que in di-
cam os fa tos nes sa di re ção.

Como foi res sal ta do an te ri or men te e após a le i-
tu ra de to dos os de po i men tos apre sen ta dos ao Con -
se lho de Éti ca, par ti ci po do ar gu men to, di zen do que
se ria im pen sá vel que, na Ba hia, acon te ces se algo na
Se cre ta ria de Se gu ran ça, com a mag ni tu de do pro-
ces so de gram pos, sem o co nhe ci men to do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães. Po rém, não há pro vas
nes se sen ti do. Então, a par tir da pri me i ra oi ti va aqui
no Con se lho de Éti ca e dos re la tó ri os que vi e ram da
Po lí cia Fe de ral, tive até a pos si bi li da de de me ma ni-
fes tar no de cor rer das re u niões, di zen do que, em ter -
mos de de co ro par la men tar, len do os re la tó ri os, não
era uni ca men te o caso de nos ater mos à au to ria dos
gram pos, mas sim aos des do bra men tos da uti li za ção
dos gram pos, ao re sul ta do da qui lo que ha via sido fe i-
to na Ba hia, e isso em ter mos de re la tó ri os, do in qué-
ri to da Po lí cia Fe de ral. Te mos, as sim, am plos de po i-
men tos nes se sen ti do. Vá ri as pes so as ou vi das pela
Po lí cia Fe de ral dão pro vas con tun den tes de que es ta-
vam sen do ob ser va das, ou vi das, es ta vam so fren do
in ter fe rên cia em suas vi das pes so a is, pro fis si o na is,
em face de es cu tas que es ta vam acon te cen do. Então, 
isso era e está evi den te nos vá ri os de po i men tos fe i tos
para a Po lí cia Fe de ral.

Se ob ser var mos, na se qüên cia – como tam bém
já foi dito an tes, mas é im por tan te que se re me mo re a
si tu a ção – cons ta ta re mos que, no fi nal do mês de ja -
ne i ro, na an te vés pe ra da ele i ção dos se na do res para
a Mesa, es pon ta ne a men te o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães apre sen tou para o jor na lis ta Luiz Cláu dio
Cu nha o fru to, a con se qüên cia dos gram pos na Ba -
hia. Quer di zer, apre sen tou o ma te ri al – par te do ma -
te ri al pelo me nos – re fe ren te às con ver sas que ha vi-
am sido gram pe a das. Isso ocor reu num mo men to em
que S. Exª já ha via sido di plo ma do, ha via ven ci do as
ele i ções, na an te vés pe ra da to ma da da pos se.

Na que la oca sião, quan do o jor na lis ta es te ve
aqui, até fiz ques tão de di zer-lhe que se tra ta va de
uma pro va tes te mu nhal, não era uma pro va do cu-
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men tal. E a pro va tes te mu nhal, em qual quer pro ces-
so, é fun da men tal. Por tan to, te mos ain da mais uma
pro va tes te mu nhal de um jor na lis ta con fir man do pro -
vas tes te mu nha is no de cor rer de todo um pro ces so
fe i to pela Po lí cia Fe de ral.

Então te nho con vic ção ab so lu ta em ter mos de
dois ar gu men tos le van ta dos pe las pes so as, pe los co -
le gas se na do res, a fa vor do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães. As pes so as afir mam: “Isso acon te ceu an -
tes de S. Exª ser Se na dor”. Então isso não é ver da de,
em vir tu de das pro vas tes te mu nha is – e eu até di ria
pro vas do cu men ta is. As pes so as ale gam a ili ci tu de da 
ob ten ção da pro va do cu men tal, mas te mos abun dân-
cia de pro vas tes te mu nha is nes se sen ti do.

Po rém, ao mes mo tem po, quan do se afir ma que
esse pro ces so não pode ser le va do adi an te em face
da ili ci tu de da ob ten ção das pro vas, eu di ria que hou -
ve aqui es cên cia do Con se lho de Éti ca, pois, quan do
se ques ti o nou esse fato, quan to à ne ces si da de de ou -
vir o jor na lis ta Luiz Cláu dio Cu nha, hou ve aqui es cên-
cia de to dos os se na do res de to dos os par ti dos po lí ti-
cos para que ele fos se ou vi do e apre sen tas se as pro -
vas que pos su ía. Mes mo que isso não ti ves se sido
ace i to, te mos uma pro va tes te mu nhal, que é fun da-
men tal, da pri me i ra con ver sa do jor na lis ta com o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Então, na mi nha óti ca, não há dú vi das nes se
sen ti do. É a mes ma co i sa que al guém rou bar um car -
ro. Te mos que des co brir quem rou bou o car ro, mas,
ao mes mo tem po, ou tra pes soa está na pos se do car -
ro, e uma si tu a ção se ria ven der o car ro sem sa ber
que ha via sido rou ba do. Mas, se a pes soa que está de 
pos se do car ro even tu al men te o ven de, sa ben do que
esse car ro é pro du to de um fur to, ela tem tan ta cul pa,
por mo ti vos di fe ren tes, por ra zões di fe ren tes, por ti pi-
fi ca ção di fe ren te do cri me, quan to àque la pes soa que
rou bou o car ro.

O mes mo acon te ceu em re la ção aos gram pos.
Todo o pro ces so con du ziu-nos, pe las pro vas do cu-
men ta is, pe las pro vas tes te mu nha is e tam bém por
todo o pro ces so le van ta do pela Po lí cia Fe de ral, à se -
guin te cer te za: in fe liz men te o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães ti nha ple no co nhe ci men to de que aque las
gra va ções vi nham de um de li to. Mas não se con ten tou
em es tar de pos se das in for ma ções, o que, como bas -
tan te en fa ti za do pe los co le gas an te ri or men te, cons ti-
tui uma omis são in jus ti fi cá vel se não de la ta da para os 
ór gãos pró pri os. Não sa tis fe i to em ter o pro du to do
cri me, pas sou-o para fren te, para ou tras pes so as,
para ou tros fins, in clu si ve, como re ve la toda essa con -
ver sa com o jor na lis ta, para esse jor na lis ta e para a
pró pria Fo lha de S.Pa u lo, que esta se ma na re a fir-

mou que só en tre ga rá as fi tas, o ma te ri al que tem em
seu po der, se for re qui si ta da – se não me en ga no, isto 
foi dito no jor nal – pela au to ri da de ju di ciá ria. Mais uma 
de mons tra ção de que, não sa tis fe i to com a ob ten ção
do ma te ri al, com a pos se do ma te ri al – que já cons ti-
tu i ria uma ile ga li da de –, pas sou-o para a fren te, por
mo ti vos que cer ta men te re pre sen ta ri am um per so na-
lis mo mu i to gran de. Como men ci o nou a Se na do ra
He lo í sa He le na ago ra há pou co: “Não bas ta que eu
te nha o ma te ri al do cri me, é im por tan te que to dos sa i-
bam que eu te nho o ma te ri al do cri me”, ou para aten -
der mo ti vos pes so a is de lu tas, de pro pó si tos es cu sos,
de ob je ti vos não de fi ni dos em re la ção ao de sen vol vi-
men to de as pec tos po lí ti cos no seu es ta do.

À per gun ta que o re la tor faz em seu re la tó rio –
quem em sã cons ciên cia pode ne gar que o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães uti li zou in for ma ções co lhi-
das de ma ne i ra cri mi no sa, sa ben do que ti nham sido
co lhi das de ma ne i ra cri mi no sa, para di vul gá-las com
pro pó si tos es cu sos? – eu di ria que todo o pro ce di-
men to do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar le -
vou a es sas con clu sões, a es sas idéi as, não ha ven do,
as sim, pos si bi li da de, em mi nha óti ca, de se ar gu men-
tar que acon te ceu an tes do man da to. Pe las pro vas
tes te mu nha is abun dan tes do pro ces so, não se pode
di zer que as pro vas fo ram ob ti das de ma ne i ra ilí ci ta,
tudo isso con du zin do tam bém...

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) – V. 
Exª ain da dis põe de um mi nu to.

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Ape -
nas para con clu ir. E tudo isso tam bém con du zin do à
ne ces si da de de apro va ção do re la tó rio como apre-
sen ta do pelo Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Com a pa la vra o Se na dor Ra mez Te bet, ti tu lar do
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) – Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs.Se na do res, já ou vi mos ar gu men tos
de to dos os la dos. Alguns, to da via, me re cem con si de-
ra ções.

O pri me i ro de les, Sr. Pre si den te, é so bre a pre li-
mi nar, aqui le van ta da e dis cu ti da, da im pos si bi li da de
ju rí di ca do pros se gui men to da de nún cia em ra zão
dos fa tos que te ri am sido pra ti ca dos ou acon te ci do
em épo ca an te ri or à di plo ma ção do ilus tre Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

Em ver da de, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Mem -
bros do Con se lho, há fa tos que, pela sua gra vi da de e
pela sua ex ten são, em bo ra pra ti ca dos an tes da di plo-
ma ção, pela sua na tu re za, pela re per cus são que têm, 
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atin gem a le gi ti mi da de do pró prio man da to e, ao atin -
gir a le gi ti mi da de do man da to, po dem afe tar, e afe tam
e atin gem, o pró prio Po der Le gis la ti vo, no caso, o Se -
na do da Re pú bli ca. E a Insti tu i ção tem a obri ga ção de
ze lar pela sua dig ni da de, até por que, nes ta fase, o
Con se lho de Éti ca não está apu ran do a cul pa bi li da de.
Ha ve rá um pro ces so efe ti va men te mais para fren te.

No mo men to, te mos que di zer à na ção bra si le i ra
se deve ha ver ou não um pro ces so. Essa é a res pon-
sa bi li da de des te Con se lho no mo men to. E ine gá vel
que não po de mos fu gir, di an te dos fa tos, di an te da re -
le vân cia da ma té ria.

Ve jam que esse tal vez seja o ma i or gram po da
His tó ria des te País. Nun ca se ou viu fa lar em tan tas
pes so as gram pe a das como es ta mos ou vin do ago ra.
Entra ou tra ques tão: a da ma te ri a li da de. Está pro va da
ou não está pro va da? Uma co i sa é ine gá vel, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, e esse fato nin guém
pode dis cu tir: as de gra va ções fo ram en con tra das e
con fes sou ele pró prio que es ta vam em seu po der.

Então exis tem in dí ci os da ma te ri a li da de para o
pros se gui men to do pro ces so? É ine gá vel que exis te.
Ade ma is, se qui ser mos si tu ar ou li mi tar a ima gem do
Le gis la ti vo em cri té ri os cro no ló gi cos, po si ti va men te,
a meu ver, isso é um ab sur do. Enten do que a ins ti tu i-
ção par la men tar é per ma nen te e os fa tos ha ve rão de
ser ana li sa dos de acor do com a sua per pe tu a ção no
tem po e no es pa ço. Há uma re la ção mu i to gran de
des ses fa tos, to dos eles pra ti ca dos em um mes mo
ano e de co nhe ci men to e de re per cus são após a di -
plo ma ção.

Di an te des ses fa tos, e para não mais en trar em
ou tras con jec tu ras, pois es ta mos em fase ape nas de
di zer se de ve mos abrir o pro ces so ou não, cre io que o
re la tó rio do Se na dor Ge ral do Mes qui ta é im pe cá vel.
S. Exª atu ou de for ma se re na, es tu dou a ma té ria e
apre sen tou um re la tó rio al ta men te con vin cen te.

Por isso, em que pe sem as lan ça das ra zões do
emi nen te Se na dor Pa u lo Octá vio, em seu voto em se -
pa ra do, vou fi car com a po si ção do emi nen te Re la tor,
pela aber tu ra do pro ces so.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Com a pa la vra o Se na dor Cé sar Bor ges, Pri me i ro Su -
plen te.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço um bre ve his tó ri co.

Foi en ca mi nha do ini ci al men te um re que ri men to
a este Con se lho, as si na do por vá ri os Srs. Se na do res,
que pe dia o acom pa nha men to das apu ra ções dos fa -
tos re la ti vos a epi só di os de gra va ções ile ga is por res -
pon sa bi li da de do Esta do da Ba hia.

Em se gui da, foi fe i to ou tro re que ri men to, tam-
bém a este Con se lho, di zen do que: “con si de ran do
que os Se na do res Alo i zio Mer ca dan te, Tião Vi a na e
He lo í sa He le na fo ram in for ma dos pe los jor na lis tas
Luiz Cláu dio Cu nha e We il ler Di niz da exis tên cia de
pro vas tes te mu nha is e do cu men ta is, e con si de ran do
a gra vi da de dos fa tos, com am pa ro no art. 17 da Re -
so lu ção do Se na do, re que re mos to das as pro vi dên ci-
as se jam to ma das pelo Con se lho de Éti ca.”

O re que ri men to foi, pela Mesa do Se na do, des -
con si de ra do e ar qui va do. Pos te ri or men te, um re cur so
é fe i to a este Con se lho. E, nes se re cur so, as si na do
por vá ri os Se na do res – pou cos, na ver da de: He lo í sa
He le na, Ana Jú lia Ca re pa, não iden ti fi co as ou tras as -
si na tu ras –, to dos do Par ti do dos Tra ba lha do res, fa-
zem um re que ri men to a este Con se lho, sal vo me lhor
ju í zo e à luz, mais uma vez, do dis pos to no art. 17 da
re fe ri da Re so lu ção nº 20, de 1993, no sen ti do de que
com pe tia ex clu si va men te ao Con se lho o exa me pre li-
mi nar – es tou gri fan do exa ta men te a pa la vra “pre li mi-
nar”– da de nún cia, não ca ben do, an tes de se es go tar
essa ins tân cia, que o as sun to fos se sub me ti do à
Mesa. E foi apro va do, ini ci an do, as sim, a ave ri gua ção.

Com isso, Sr. Pre si den te, Sr. Re la tor, Sr.
Vice-Pre si den te, Sr. Cor re ge dor, Srs. Se na do res,
que ro ca rac te ri zar que esta, como bem dis se ago ra o
Se na dor Ra mez Te bet, é uma fase de apu ra ção pre li-
mi nar. A meu ver, cabe ao Re la tor di zer se há in dí ci os
ou não.

Infe liz men te, há uma se ma na, nes te mes mo
ple ná rio, fo mos pe gos de sur pre sa e fi ca mos es tu pe-
fa tos di an te do re la to fe i to pelo no bre Se na dor Ge ral-
do Mes qui ta Jú ni or, pois acre di to que hou ve uma
exor bi tân cia do que foi de le ga do a S. Exª por este
Con se lho. O Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar
de le gou a S. Exª fa zer ave ri gua ções pre li mi na res.
Mas, na le i tu ra, S. Exª faz um re la tó rio ini ci al so bre o
as sun to, em se gui da um pa re cer, men ci o na de li tos,
de ver do Con gres so. Tam bém so bre o de co ro no Di re-
i to Cons ti tu ci o nal bra si le i ro, cita éti ca e de co ro, dis-
cor re so bre evi dên ci as e in fe rên ci as, e pra ti ca men te
con clui com o voto. Em mo men to al gum, in fe liz men te,
o Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or tece um co men-
tá rio, uma pa la vra com re la ção ao que foi en ca mi nha-
do a este Con se lho: a de fe sa do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães.

Não sei se o Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or
se ofen deu pela au sên cia do Se na dor, que teve o di -
re i to, con ce di do pela Pre si dên cia, de com pa re cer ou
en vi ar por es cri to sua de fe sa. Mas S. Exª dis se, na -
que la oca sião, que con si de ra ria toda a de fe sa fe i ta. E
fa ria in fe rên ci as so bre o que não es ti ves se cla ro,
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como que di zen do que po de ria jul gar, a seu bel-pra -
zer e ta lan te, se não es ti ves se na de fe sa do se na dor,
o que efe ti va men te ocor reu em seu pa re cer, no bre
Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or. Sem des me re cer a 
fi gu ra de V. Exª, que res pe i to, en ten do que o pa re cer
foi mais uma peça de acu sa ção, que não con si de rou
em mo men to al gum os ar gu men tos apre sen ta dos.
Des con si de rou de pla no, to tal men te, a de fe sa apre-
sen ta da pelo Sr. Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
Para sur pre sa de to dos nós! Hou ve uma sur pre sa
nes ta Casa.

E a sur pre sa ma i or, Sr. Pre si den te, está exa ta-
men te na con clu são do pa re cer. Espe ra va-se que o
Se na dor pu des se di zer dos fa tos, se ha via in dí ci os ou 
não. Co men ta va-se em toda a Casa que ha ve ria um
pa re cer in di can do por in dí ci os. Mais do que isso, o
que veio foi uma peça acu sa tó ria, onde se con clui por
uma pena má xi ma con tra o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães. Como se o Se na dor Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or já pos su ís se um pre jul ga men to for ma do e não
aden tras se pelo que foi ofe re ci do como pro va pelo
pró prio Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Em seu re la tó rio, S. Exª pra ti ca men te ter gi ver sa
so bre vá ri os as pec tos éti cos, de de co ro ju rí di co, mas
o ful cro do seu re la to é o fato úni co e ex clu si vo do de -
po i men to dos jor na lis tas à Casa. O pró prio Se na dor
Ge ral do Mes qui ta, na pá gi na 19, diz: “Qu an do não há
no bre za nos me i os, não pode ha ver no bre za nos fins”. 
Com isso, S. Exª quer atin gir as de nún ci as que o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães fa zia de ilí ci tos pra ti-
ca dos, que eram do seu co nhe ci men to e que, em sua
de fe sa, S. Exª ex pli ca como che ga ram às suas mãos.

Pois bem, se não há no bre za nos me i os, não
pode ha ver no bre za nos fins, no bre Se na dor. Na ver -
da de, os me i os em que se apóia o seu re la to não têm
no bre za e fo ram con se gui dos, no mí ni mo, de for ma
aé ti ca, ilí ci ta, como fi cou mu i to cla ro nos di ver sos de -
po i men tos, in clu si ve de Se na do res que me an te ce de-
ram, com re la ção às pro vas apre sen ta das.

Então pode-se con clu ir que o Se na dor Ge ral do
Mes qui ta fez um re la to mu i to mais acu sa tó rio, para,
na sua con clu são, di zer que jul ga pro ce den te a de-
nún cia que mo ti vou essa apre ci a ção pre li mi nar, des ti-
na da, por tan to, à in ves ti ga ção, mas con clu in do pela
con de na ção, no mé ri to, no fu tu ro pro ces so, e já vo-
tan do, an te ci pan do-se. Isso está no voto do no bre Se -
na dor Pa u lo Octá vio, a quem pa ra be ni zo pela com pe-
tên cia e pelo bri lhan te voto.

Acre di to que este é o mo men to de este Con se-
lho con si de rar esse voto, e não des con si de rá-lo,
como acon te ceu na de fe sa do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães. De ve mos con si de rar esse voto, por -

que, S. Exª, o no bre Re la tor, con clui pela con de na-
ção, no mé ri to, no fu tu ro pro ces so, e vota pela cas sa-
ção do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Não in di-
ca a aber tu ra de pro ces so. S. Exª já an te ci pa o seu
voto na pró xi ma eta pa.

É ina cre di tá vel, Sr. Pre si den te. Isso é par ti pris;
é pre jul ga men to. Se o pro ces so ain da será aber to,
como se pode che gar a essa con clu são, Srs. Se na do-
res? Que di re i to de de fe sa é esse? Se o no bre Re la tor
já acu sa, dá a pena e quer a sua apli ca ção, para que o 
res tan te do pro ces so?

Va mos re sol ver hoje. Se pu des se, se ria re sol vi do,
por que vejo que cada um já tem a sua po si ção for ma da.
Não es ta mos aqui usan do o que foi pe di do: se re ni da de.
Tal vez es te ja mos mais com in dig na ções pes so a is, de
foro ín ti mo, con tra o Se na dor Anto nio Car los, ex pos tas
pu bli ca men te, como que que ren do uma con de na ção
pré via. São de sa fe tos, al guns que não gos tam do Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Ago ra, sem som bra de
dú vi da, é um pre jul ga men to in jus to, com o qual o Se na-
do se com pro me te no mo men to em que age des sa for -
ma, Sr. Pre si den te. É pre ci so ob ser var os fa tos con si de-
ran do a de fe sa do Se na dor, con si de ran do que, no in-
qué ri to po li ci al, não hou ve li ga ção do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, ten do isen ção no jul ga men to, nas
pró xi mas eta pas, se elas exis ti rem. Não sei. De pen de rá
do jul ga men to des te Ple ná rio hoje.

É so bre esse com por ta men to que que ro de i xar
con sig na da a mi nha po si ção. Não pos so ace i tar o re -
la tó rio, ape sar de ser su plen te. Se me fos se dado o di -
re i to de vo tar, vo ta ria con tra o re la tó rio, por que pre jul-
ga, dá uma pena e já pede a sua exe cu ção, e não sim -
ples men te cum pre a sua ta re fa de en ca mi nhar es ses
re sul ta dos à Mesa, ale gan do que há in dí ci os.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Espe ro
que, por fim, este Con se lho pos sa aten tar para o fato
de es tar mos tra tan do de um man da to po pu lar, al can-
ça do por três mi lhões de vo tos, fato iné di to no Esta do
da Ba hia para um Se na dor da Re pú bli ca, de mons tra-
ção da von ta de so be ra na do povo ba i a no, que ele geu
o Se na dor Anto nio Car los uma vez e o re e le geu, e, se 
for o caso, po de rá re pe tir essa re e le i ção, sim ples-
men te por que o Se na dor tem uma vida pú bli ca cons -
tru í da ao lon go dos anos. Essa ques tão não pode ser
apre sen ta da par ti da ri a men te, por ad ver sá ri os po lí ti-
cos que que rem efe ti va men te vê-lo fora da cena po lí-
ti ca para al can çar os seus ob je ti vos, por que S. Exª os
tem der ro ta do e con se gui do vi tó ri as po lí ti cas na Ba -
hia. Pa re ce que aqui há uma luta en tre a so be ra nia do
povo do meu Esta do e o sen ti men to de al guns, ao
que rer al gum tipo de re ta li a ção con tra a fi gu ra pú bli ca
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy, su plen te
do Con se lho.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, como su plen te, e es tan do to dos os ti -
tu la res do Par ti do dos Tra ba lha do res pre sen tes – o
Se na dor Sibá Ma cha do se en con tra no ex te ri or, a Se -
na do ra Ana Jú lia está pre sen te, é a pri me i ra su plen te
e irá vo tar -, não po de rei vo tar hoje, mas tra go aqui al -
gu mas re fle xões.

Ini ci al men te, com res pe i to à re fe rên cia do Se na-
dor Cé sar Bor ges, há pou co fe i ta, de que ha ve ria ma -
ni fes ta ções de Se na do res que gos ta ri am de ver o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães fora da vida po lí ti ca
ou que não gos ta ri am de ter aqui o Se na dor re pre sen-
tan te da Ba hia, que ro aqui ma ni fes tar que, ain da que
eu te nha di fe ren ça de opi nião em inú me ras oca siões,
pas sei a ter res pe i to e até, mu i tas ve zes, apre ço às
qua li da des do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
em pro ble mas ocor ri dos ao lon go da sua vida po lí ti ca,
de fa tos com os qua is não es tou de acor do.

Mas co nhe ço per fe i ta men te as ra zões que le va-
ram um nú me ro sig ni fi ca ti vo de ba i a nos a vo tar no
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Re co nhe ço a
for ça po lí ti ca de S. Exª e como, no Se na do Fe de ral,
tan tas ve zes a sua atu a ção fez gran de di fe ren ça, ten -
do sido ele i to por duas ve zes Pre si den te do Se na do,
como tam bém nas inú me ras atu a ções, in clu si ve
quan do da apre sen ta ção e dis cus são do Pro je to do
Fun do de Com ba te à Po bre za. Em inú me ras oca-
siões, ti ve mos até con cor dân cia.

Por tan to, que ro re gis trar que re co nhe ço as qua -
li da des do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e não
es tou aqui mo vi do por qual quer von ta de se não a de
pro cu rar, nes te caso, con tri bu ir para que haja jus ti ça.

Com re la ção a ou tro pon to le van ta do pelo Se na-
dor Cé sar Bor ges, ao men ci o nar que o re la tó rio do
Se na dor Ge ral do Mes qui ta já traz uma con clu são re -
la ti va à qual, na sua opi nião, deve ser a pena pro pos-
ta, le van do em con ta o que está na Cons ti tu i ção e no
Re gi men to Inter no, se isso se ria ade qua do ou não,
re lem bro que, quan do da pró pria aná li se do caso do
pa i nel, re fe ren te ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, o Con se lho de Éti ca, na que la opor tu ni da de,
dis cu tiu esse as sun to, e o en tão Re la tor Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, le van do em con ta a opi nião que foi
ob je to de re fle xão do Con se lho de Éti ca – o Se na dor
Pe dro Si mon há de re cor dar –, tam bém pro pôs con -
clu são se me lhan te à do re la tó rio ago ra ex pli ci ta do
pelo Se na dor Ge ral do Mes qui ta.

No que diz res pe i to à te o ria dos fru tos da ár vo re
en ve ne na da, men ci o na da pelo Se na dor Pa u lo Octá -
vio, eu gos ta ria de res sal tar que a re fe rên cia de S. Exª 
ao voto con du tor do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa, no Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, re la ti vo ao ha be as cor pus:
“Cri me qua li fi ca do de ex plo ra ção de pres tí gio co me ti-
do con tra ma gis tra do, pro va ilí ci ta, con jun to pro ba tó-
rio ori gi na do ex clu si va men te de in ter cep ta ção te le fô-
ni ca por or dem ju di ci al, po rém para apu rar ou tros fa -
tos”, na ver da de, aqui se tra ta de um ou tro caso que
não se me lhan te àque le que ago ra o Con se lho de Éti -
ca está exa mi nan do e que foi ob je to da apre ci a ção do
Se na dor Ge ral do Mes qui ta.

O caso que, na ver da de, apre sen ta se me lhan ça
é aque le re fe ri do pela Se na do ra He lo í sa He le na: o
pre ce den te ha vi do em de ci são do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral é o caso do ex-Mi nis tro Antô nio Ro gé rio Ma -
gri, quan do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con si de rou,
sim, que po de ria ser uti li za da e con si de ra da lí ci ta gra -
va ção fe i ta por um dos in ter lo cu to res. Então aqui não
se apli ca o que men ci o nou o Se na dor Pa u lo Octá vio
na ju ris pru dên cia bra si le i ra, re fe ren te à te o ria dos fru -
tos da ár vo re en ve ne na da.

No caso, a con ver sa re gis tra da por von ta de do
jor na lis ta Luiz Cláu dio Cu nha po de ria, sim, ser ob je to
da qui lo que foi re a li za do pe ran te o Con se lho de Éti ca,
quan do ele trou xe essa in for ma ção, bem como jun to à 
Po lí cia Fe de ral.

Acre di to que o re la tó rio do Se na dor Ge ral do
Mes qui ta traz para nós li ções da ma i or im por tân cia.
Ava lio que, quan do V. Exª, Se na dor Ge ral do Mes qui-
ta, leu o re la tó rio, na se ma na pas sa da, to das as pes -
so as que têm vida po lí ti ca fi ca ram re fle tin do a res pe i-
to do que seja a éti ca na po lí ti ca. Na ver da de, as re fle-
xões his tó ri cas de V. Exª, as ci ta ções de fi ló so fos da
his tó ria da hu ma ni da de que se re fe ri ram com tan ta
pro fun di da de ao com por ta men to éti co das pes so as
ser vi ram como uma ex ce len te li ção para to dos nós. A
re fle xão que V. Exª trou xe é de enor me va lia para as
pes so as que es tão na vida po lí ti ca; mais do que isso,
Se na dor Ge ral do Mes qui ta, os prin cí pi os éti cos que
V. Exª nos re me mo rou va lem para a vida.

Cum pri men to, por tan to, o tra ba lho de V. Exª e
acre di to que será im por tan te pros se guir na apu ra ção
dos fa tos, ga ran tin do, cla ro, todo o di re i to de de fe sa
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Não te nho
ain da con clu são de toda a com pro va ção dos fa tos,
mas acre di to que seja ne ces sá rio o apro fun da men to
des sa apu ra ção.

Mu i to obri ga do.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09921MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL408     



O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Com a pa la vra o Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, sem som bra de dú vi da, este é um mo -
men to gra ve para to dos nós, prin ci pal men te para um
Se na dor em pri me i ro ano de pri me i ro man da to.
Apren di mu i to com o re la tó rio do no bre Se na dor Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or, pe din do a cas sa ção do man -
da to.

Sem som bra de dú vi da, quan do ouvi o re la tó rio
– eu não es ta va na re u nião, por que sou su plen te, mas 
es ti ve na pri me i ra re u nião -, ve ri fi quei o seu es for ço e
o quan to de cons ciên cia foi pos to ali. Não vi pa i xão
po lí ti ca; não per ce bi. Na pri me i ra au diên cia que fi ze-
mos nes te Con se lho, quan do aqui che guei, in ves ti gá-
va mos a au to ria do gram po e eu es ta va pre o cu pa do,
por que so mos tão ocu pa dos, vi ve mos nas Co mis-
sões, em au diên ci as com Mi nis tros e es ta mos sem -
pre mu i to en vol vi dos. Pre o cu pa va-me o pou co tem po
que te mos para in ves ti gar e de po is pu nir com uma
pena tão gra ve. Então quis apro ve i tar o co nhe ci men to
do se nhor de le ga do e per gun tei-lhe: quan tas pes so as
o se nhor ou viu? – De ze nas. Per gun tei-lhe: Qu an to
tem po o se nhor está em de di ca ção ex clu si va? –
Alguns me ses. O se nhor já che gou a al gu ma con clu-
são? – Não.

Na que le ins tan te, eu pen sei que se ria de bom
al vi tre que per mi tís se mos que ele con clu ís se. O Se -
na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or não ace i tou. A emi-
nen te Se na do ra He lo í sa He le na tam bém dis se que
não, ab so lu ta men te, a Jus ti ça é uma co i sa, o Con se-
lho de Éti ca é um jul ga men to po lí ti co. Mas um Se na-
dor no pri me i ro ano de man da to e que não tem for ma-
ção ju rí di ca como eu, mas que nem por isso de i xa de
ter a le gi ti mi da de do voto e da von ta de po pu lar, so fre,
por que quer fa zer um jul ga men to de cons ciên cia.

Sou um ho mem da paz, sem pre an dei en tre os
po bres. Não nas ci en tre os po bres, mas sem pre an dei
en tre eles. Vivi dez anos na Áfri ca, mo rei no ser tão e
apren di com os po bres a to le rân cia, a pa ciên cia para
ve ri fi car mos bem as co i sas para de po is não nos ar re-
pen der mos. Acre di to que o ar re pen di men to é o pior
peso, a pior má goa que car re ga mos. Se não te mos
pro va da au to ria do gram po, mes mo de po is de ou vi-
das de ze nas de tes te mu nhas, acre di ta mos que hou -
ve omis são, por que S. Exª to mou co nhe ci men to de
um fato ilí ci to e não de nun ci ou. Mas per gun to: nes se
am bi en te em que vive o bra si le i ro, de tan tos gram pos,
quan do a im pren sa no ti cia a toda hora – e ti ve mos
uma can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca que teve
sua pre ten são cas sa da por ca u sa de um gram po -,
qual é a ma i or omis são: sa ber de um gram po, e não

de nun ciá-lo, ou sa ber do teor des se gram po, que era
um ilí ci to, e não de nun ciá-lo? Por que, ao de nun ci ar o
teor des se gram po, pen sa mos que foi em pro ve i to
pró prio, que brou-se a éti ca por ca u sa dos fax e das
car tas en vi a das e por que o ma te ri al foi pas sa do à im -
pren sa. Hou ve omis são. Mas qual é a ma i or de las?
Afli ge mi nha alma esse fato.

Para com pli car, vem o voto em se pa ra do, que
não pas sou ne nhu ma pa i xão, mas que traz o ra ci o cí-
nio ló gi co de que nós, no Con se lho de Éti ca do Se na-
do, es ta mos jul gan do uma es cu ta ile gal, que re pu di a-
mos, à qual, de ma ne i ra al gu ma, se pode dar cré di to
ou lou var. Não es ti ve na re u nião, mas o Con se lho ou -
viu uma es cu ta ile gal fe i ta por um jor na lis ta, com in te-
res ses que só Deus sabe qua is.

Fez-me lem brar, com au to ri za ção da dou ta e
emi nen te Se na do ra He lo í sa He le na, uma ou tra pas -
sa gem do Evan ge lho, em que trou xe ram a Cris to –
está no Ca pí tu lo VIII, de João – uma mu lher que foi
pega em fla gran te adul té rio. Sabe, Se na do ra, Je sus
es ta va aba i xa do, es cre ven do com o dedo na are ia,
quan do che ga ram os al go zes com pe dras nas mãos e 
dis se ram: “Se nhor, a Lei de Mo i sés man da que tais
mu lhe res se jam ape dre ja das”. Man da va mes mo,
man da até hoje se ela for pega em adul té rio. Não trou -
xe ram o ho mem, mas trou xe ram a mu lher. Mas ali es -
ta vam acu sa do res que tam bém ti nham co me ti do
adul té rio. Não fo ram pe gos em fla gran te, mas fo ram
acu sa dos pe las pró pri as cons ciên ci as quan do o Se -
nhor dis se: “Aque le que não ti ver pe ca do, ati re a pri -
me i ra pe dra.” Aliás, Ele era o úni co que po dia ati rar a
pe dra, mas não o fez.

Acre di to que nes te ins tan te va mos to mar uma
de ci são mu i to im por tan te. Vem-me à me mó ria, quan -
do eu mo ra va nos rin cões da Zu lu lands, na Áfri ca, um
pai agar ra do ao ca i xão do fi lho, cho ran do de ses pe ra-
do por que não con ti nha sua dor.

Sin to um pro fun do pe sar por que que a vida te -
nha tra zi do tan tas ar ma di lhas ao Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães e peço aos com pa nhe i ros, a cada
um de nós, que pos sa mos, no fun do de nos sa cons -
ciên cia, pe sar numa ba lan ça e ve ri fi car se te mos sido, 
du ran te as in ves ti ga ções e ago ra no mo men to do
voto, jus tos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou, no Con -
se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, como su plen te,
ten do em vis ta que o Se na dor Sibá Ma cha do en con-
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tra-se vi a jan do em mis são par la men tar na Itá lia. Mas
é im pos sí vel não ter acom pa nha do esse pro ces so.
Mes mo ten do a cla re za de que pro ces sos como esse
não são si tu a ções boas, con for tá ve is para to dos, com 
cer te za, mes mo como Se na do ra nova nes ta Casa, no 
meu pri me i ro man da to, sin to-me no de ver, in clu si ve
le gi ti ma do pe los vo tos, de cum prir uma ta re fa na de -
fe sa da nos sa Insti tu i ção Se na do da Re pú bli ca.

Não te nho a me nor dú vi da de que o re la tó rio do
Se na dor Ge ral do Mes qui ta é pre ci so. Não es ta mos
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia;
es ta mos no Con se lho de Éti ca do Se na do da Re pú bli-
ca. Não so mos o Po der Ju di ciá rio, mas o Po der Le gis-
la ti vo des te País.

Eu gos ta ria de sa ber se al guém, em sã cons-
ciên cia, pode di zer que não hou ve en vol vi men to do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães com o caso dos
gram pos.

Infe liz men te, é im pos sí vel di zer que o caso
acon te ceu quan do o Se na dor não era ain da Se na dor.
S. Exª di vul gou, cha mou a im pren sa quan do já era
Se na dor di plo ma do nes ta Casa. Di zer que a gra va ção
não pode ser vir de pro va? Mas o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral já tem de ci são unâ ni me de que isso ser ve
como pro va, até por que al guém pode gra var uma con -
ver sa da pes soa com ou tra para di ri mir dú vi das no
caso da ne ga ti va do fato, que foi o que acon te ceu.

Di zer que o fato de es tar um pro ces so cor ren do
na Jus ti ça im pe de esta Casa de to mar uma de ci são?
Vou re cor rer, Se na dor Ro meu Tuma, a uma par te do
seu re la tó rio em re la ção ao caso do ex-Se na dor Luiz
Este vão:

“Assim, o fato de al gu mas das con du-
tas do Par la men tar es ta rem sob aná li se do
Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co não
ex clui a com pe tên cia cons ti tu ci o nal des ta
Casa Le gis la ti va de, in de pen den te men te de
even tu al san ção pe nal e ci vil, apli car a este
mem bro tam bém san ção dis ci pli nar pela fal -
ta de de co ro par la men tar. O prin ci pio da in -
de pen dên cia das ins tân ci as, há mu i to con-
sa gra do em nos so or de na men to ju rí di co, e
tam bém da dis tri bu i ção de com pe tên cia fe i-
ta pela Cons ti tu i ção en tre os três Po de res
do Esta do, que li mi ta o âm bi to do Po der Le -
gis la ti vo à im po si ção de san ções po lí ti-
co-dis ci pli na res a seus mem bros, as se gu ra
a esta Casa Le gis la ti va essa pos si bi li da de
de ins ta u ra ção de pro ces so dis ci pli nar e de
pu ni ção de seus mem bros”.

Sa be mos que o nos so Có di go de Éti ca, em seu
art. 5º, diz que “Se rão pu ni das com a per da de man -
da to...” Não exis te ou tra sa í da, não exis te ou tro tipo de 
pu ni ção. “...a prá ti ca de qual quer dos atos con trá ri os
à éti ca e ao de co ro par la men tar”. Por tan to não há ou -
tra sa í da. Pre ci sa mos man ter a cre di bi li da de do Se -
na do da Re pú bli ca.

Há pou co, o Se na dor fa lou de suas dú vi das, o
que é ab so lu ta men te na tu ral, pois to dos nós as te-
mos. Entre tan to, te nho a con vic ção de es tar cum prin-
do um de ver em de fe sa de uma Insti tu i ção que não
co me çou hoje, um de ver que pode ser um gran de
exem plo para a ju ven tu de des te País, ao mos trar que, 
em ques tões éti cas, sim ples men te não per mi ti re mos
o abran da men to da pu ni ção pelo po der que têm
aque les que co me tem um ilí ci to. Sa ber de um ilí ci to,
co nhe cer um ilí ci to, sa ber que um ilí ci to foi pra ti ca do é 
tam bém co me ter ato ilí ci to. Aqui, não es ta mos jul gan-
do se o Se na dor man dou ou não man dou. Isso não
nos cabe aqui, mas cabe-nos sa ber

– como dis se mu i to bem o Re la tor, Se na dor Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or, em seu voto – se o be ne fí cio
ob ti do pelo Se na dor des sas ati tu des ilí ci tas foi ou não
que bra de de co ro. Pen so que não há a me nor dú vi da.
Nin guém, em sã cons ciên cia, pode di zer o con trá rio.

Se na dor Ro meu Tuma, eu me so cor ri do seu
pró prio re la tó rio, para mos trar que de ve mos ter tran -
qüi li da de, mes mo não sen do a si tu a ção a mais agra -
dá vel. Me lhor se ria se não pre ci sás se mos fa zer isso,
mas não po de mos per mi tir a im pu ni da de. Sou de um
Esta do que é cam peão de vi o lên cia no cam po e cam -
peão do tra ba lho es cra vo. E o que mais in cen ti va a vi -
o lên cia é exa ta men te a im pu ni da de. Pa ga re mos um
alto pre ço na his tó ria se per mi tir mos a im pu ni da de. E
te nho cer te za de que os Se na do res não que rem a im -
pu ni da de nes sa si tu a ção.

Então acom pa nho o voto do Re la tor, Se na dor
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, por que que ro ter or gu lho
des te man da to de Se na do ra, no qual to mei pos se no
dia 1º de fe ve re i ro, e que ro de fen der esta Insti tu i ção
da qual faço par te.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Octá vio, por
dez mi nu tos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de fa zer al gu-
mas ob ser va ções. A pri me i ra de las é em re la ção ao
no bre Se na dor Ge ral do Mes qui ta.

Co nhe ço o Se na dor Ge ral do Mes qui ta há 40
anos. Fo mos con tem po râ ne os, fo mos jo vens em Bra -
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sí lia. Na que la épo ca, o Se na dor era já de fa mí lia po lí-
ti ca - pai De pu ta do, Se na dor, um po lí ti co mu i to im por-
tan te em nos sa ci da de. Eu, da clas se mé dia, fi lho de
um den tis ta, tive o pra zer de con vi ver com o emi nen te
Se na dor nas dé ca das de 60 e 70. De po is per de mos o
con ta to e vol ta mos a nos en con trar aqui no Se na do.
Te nho pelo Se na dor uma gran de sim pa tia.

Hoje pela ma nhã, a úni ca pes soa que pro cu rei
nes ta Casa foi o Se na dor Ge ral do Mes qui ta. Co mu ni-
quei-lhe que fa ria um re la tó rio con tra di tan do o que S.
Exª ha via apre sen ta do aqui na úl ti ma se ma na. Até
por que, en ten do, esta é a Casa do con tra di tó rio. Te -
mos opi niões, di ver gên ci as. O Se na dor foi um de mo-
cra ta; de i xou-me mu i to à von ta de, deu-me toda a li -
ber da de para apre sen tar o meu voto que, cer ta men te,
não o in co mo dou, por que eu já ha via co mu ni ca do que 
de fen dia po si ção con tra di tó ria à de S. Exª

Por isso que ro cum pri men tá-lo, Se na dor Ge ral-
do Mes qui ta, pela li ber da de que me deu de pre pa rar
um voto que re ba te em to dos os pon tos o seu re la tó-
rio. Fico mu i to fe liz de po der con vi ver nos pró xi mos
oito anos com V. Exª

O se gun do pon to é que fo ram ci ta dos aqui vá ri-
os ca sos ana li sa dos an te ri or men te, pro ces sos do
Con se lho de Éti ca. Eu não os co nhe ço, por que não
era Se na dor; sou Se na dor há pou cos me ses e pela
pri me i ra vez es tou par ti ci pan do do Con se lho de Éti ca
do Se na do, com mu i ta hon ra. E o que me sen si bi li za é 
a di fe ren ça que exis te no caso em ques tão, em que
não há qual quer con clu são con vin cen te da cul pa bi li-
da de do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. O que
me cha ma a aten ção é que até ago ra não vi nada que
o in di que cul pa do.

Em ca sos an te ri o res jul ga dos no Con se lho de
Éti ca, sim, fo ram apu ra das cul pas, mes mo an tes do
man da to de Se na do res ou De pu ta dos. Mas nes te
caso, não. Não há pro vas. Não te mos aqui como com -
pro var nada. Leia-se o pro ces so e nin guém irá di zer
que foi o Se na dor Anto nio Car los que man dou gram -
pe ar al guém. Vejo uma in ves ti ga ção in com ple ta, fru to
de de ci são úni ca – e, no caso, ex clu si va do no bre Re -
la tor. S. Exª se sen tiu apto a co lo car o seu po si ci o na-
men to. Eu o apla u do; S. Exª es tu dou pro fun da men te o 
as sun to. Mas a fra gi li da de das pro vas e, prin ci pal-
men te, da que la ado ta da como sus ten ta ção da ma ni-
fes ta ção do Re la tor, a gra va ção, é ilí ci ta. E essa pro va
afas ta a pos si bi li da de, na mi nha vi são, de se de ci dir
pela aber tu ra de pro ces so, ain da mais quan do o Re -
la tor já apre sen ta a pena.

Fico bas tan te pre o cu pa do quan do já é apre sen-
ta da uma pena a um Se na dor, a cas sa ção de um
man da to con fe ri do por três mi lhões de ba i a nos, de vi-
do a uma sus pe i ta sem ne nhu ma pro va. E, como se
diz aqui: o man dan te, o au tor está iden ti fi ca do no pro -

ces so. Há uma in ves ti ga ção na Po lí cia Fe de ral em an -
da men to que irá che gar a uma con clu são. Se um dia
se che gar à con clu são de que foi o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães que man dou gram pe ar os te le fo-
nes, aí sim, po de re mos con de nar o de co ro par la men-
tar do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Até en tão
não te mos nada.

É por isso que a nos sa mis são é in gra ta. É in gra-
ta por que hoje um jor na lis ta me pro cu rou e dis se:
“Você é mu i to co ra jo so em de fen der o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, até por que a im pren sa está
toda con tra ele”. Eu fi quei tris te, por que sei que a im -
pren sa do nos so País é mu i to im por tan te. Mas te nho
as sis ti do a jul ga men tos pela im pren sa que mu i tas ve -
zes apre sen tam um re sul ta do di fe ren te. Mu i tas ve zes
a im pren sa pune an tes da Jus ti ça e mu i tos equí vo cos
são apre sen ta dos.

A po si ção da Se na do ra He lo í sa He le na é a de
com pa rar o jul ga men to do ci da dão po bre com o do
rico. Pen so que é uma con clu são ina ce i tá vel pe ran te
este Ple ná rio ou qual quer tri bu nal. De mi nha par te,
que ro di zer que mes mo um po lí ti co ori un do de clas -
ses me nos fa vo re ci das, se aqui jul ga do, me re ce a
mes ma opor tu ni da de de pro va que qual quer ou tro.
Não po de mos jul gar um Se na dor, rico ou po bre, de
for ma di fe ren ci a da. Até por que não fa ze mos essa di -
fe ren ça; to dos são igua is. To dos os Se na do res de vem
ter o mes mo tra ta men to, o mes mo res pe i to. To dos fo -
ram ele i tos, to dos re pre sen tam seus Esta dos, to dos
dis pu ta ram o man da to em uma cam pa nha po lí ti ca.
Então to dos me re cem tra ta men to igual.

Hoje te re mos que dar uma res pos ta à na ção
quan to à aber tu ra, ou não, do pro ces so de cas sa ção
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Enten do que
esse pro ces so deve ba se ar-se em ele men tos mí ni-
mos de cul pa bi li da de. Não vejo isso no pre sen te caso. 
Não con si go en ten der, em sã cons ciên cia, onde está
a pro va que pode le var à cas sa ção do man da to de um 
Se na dor da Re pú bli ca. Sub me ter um ci da dão a uma
acu sa ção for mal sem mí ni mos in dí ci os ou ba se a do
em su po si ções é uma in jus ti ça.

Pela pri me i ra em mi nha vida, Sr. Pre si den te, es -
tou sen ta do como o jul ga dor de al guém. É mu i to di fí-
cil. Não me sin to con for tá vel, mas es tou tra ba lhan do
com a cons ciên cia tran qüi la.

Qu e ro lem brar o emi nen te bra si le i ro Rui Bar bo-
sa, que di zia: “Jus ti ça tar dia tam bém é in jus ti ça.” O
pro lon ga men to do pro ces so com base em pro va co li-
gi da ili ci ta men te para trans for mar o Con se lho em ins -
tru men to des ti na do a per se guir tão  somente a con clu-
são que al guns pre ten dem, aqui e lá fora, re ti ra, e mu -
i to, a im par ci a li da de que a de nún cia nos im põe.

Por isso, mais uma vez, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro di zer que as sis ti a to das as re -
u niões, li to dos os do cu men tos do pro ces so e nada vi
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que me fi zes se che gar à con clu são cer ta de que o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães fu giu ao de co ro par -
la men tar ao man dar gram pe ar pes so as na Ba hia.
Vejo, sim, um pro ces so em an da men to na com pe ten-
te Jus ti ça e na com pe ten te Po lí cia Fe de ral. Alguns po -
li ci a is es ti ve ram aqui, con ti nu am in ves ti gan do e cer -
ta men te che ga rão a uma con clu são. Estão lá pes qui-
san do, en tre vis tan do as pes so as. Nós es ta mos que -
ren do jul gar sem da dos, sem pro vas con cre tas. Por
isso me pre o cu po com o fu tu ro do Se na do Fe de ral.
Esta re mos jul gan do mem bros des ta Casa, mu i tas ve -
zes, por di ver gên ci as po lí ti cas, por an ti pa ti as pes so a-
is, mas cer ta men te sem pro vas con cre tas.

É o mo men to para fa zer uma gran de re fle xão
sem a in du ção do voto, sem a in du ção da po si ção. Va -
mos es que cer um pou co o que, mu i tas ve zes, a im-
pren sa quer. Va mos ten tar agir de acor do com os nos -
sos co ra ções, com o sen ti men to de ver da de. Hoje,
aqui, es ta mos como ju í zes. Nos sa po si ção é um pou -
co di fe ren te da po si ção de ape nas Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Con ce do a pa la vra ao úl ti mo ins cri to o Re la tor, Se na-
dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

O Se na dor Pe dro Si mon ins cre ve-se para fa lar
de po is do Se na dor Ge ral do Mes qui ta.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Eu tam -
bém, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Então Se na do res Pe dro Si mon, José Agri pi no e, de -
po is, o Re la tor.

Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, não há dú vi da de que
nos so que ri do Se na dor Pa u lo Octá vio é um ex tra or di-
ná rio Se na dor, um ho mem li ga do à po lí ti ca e ao sis te-
ma em pre sa ri al, mas, como diz bem S. Exa, é a pri -
me i ra vez que se sen ta em um tri bu nal de jus ti ça e
tem essa inex pe riên cia pela fren te.

Per doe-me, mas V. Exª está co me ten do um
equí vo co tre men do e fa zen do exa ta men te o con trá rio.
O Re la tor apre sen tou uma con clu são em que pede a
con de na ção do réu. Ago ra, se ace i tar mos e for apro -
va do aqui o voto do Re la tor, es ta re mos ini ci an do um
lon go pro ces so, no qual o réu terá as mais am plas
opor tu ni da des de de fe sa. O ad vo ga do de de fe sa, que 
está ali e é o mais bri lhan te do Rio Gran de do Sul e do 
Bra sil, es ta rá aqui de fen den do-o. As opor tu ni da des
exis ti rão. V. Exª diz que hoje es ta re mos to man do uma
de ci são para a na ção. Não es ta re mos to man do uma
de ci são para a na ção se ace i tar mos um pa re cer do
Re la tor. O Re la tor pode ter abu sa do nas suas con clu-
sões – é um pro ble ma de S. Exª Qu an do um pro mo tor
faz uma de nún cia, por exem plo, por cri me de mor te, o
fato de ace i tá-la não sig ni fi ca que o réu será jul ga do
por aqui lo que o pro mo tor está di zen do. Os ju ra dos,

na hora e mo men to exa tos, após a mais am pla de fe-
sa, é que fa rão o jul ga men to. Então o Re la tor fez a
par te dele:como pro mo tor, apre sen tou uma de nún cia
do que ele acre di ta. Se de ci dir mos aqui ace i tar o pa -
re cer do Re la tor, vai para a Mesa. Se a Mesa con clu ir,
vol ta para cá, en tão va mos co me çar do zero, dan do
as mais am plas opor tu ni da des de de fe sa ao Sr. Anto -
nio Car los, ou vin do as pes so as que en ten der mos de -
vam ser ou vi das. Va mos apu rar.

Ago ra, o que quer V. Exª? V. Exª diz que não en -
con tra ne nhum ves tí gio de dú vi da quan to à cul pa bi li-
da de do Sr. Anto nio Car los. Con cor da que é um exa -
ge ro de V. Exª? Di zer que em todo o dos siê não há um 
ves tí gio de dú vi da é exa ge ra do.

Ves tí gio há, e mu i to. E, des ses ves tí gi os, o na tu-
ral é que ace i te mos a peça acu sa tó ria e que se dê ao
Sr. Anto nio Car los a am pla opor tu ni da de de de fe sa, o
que é de seu di re i to. Por que, se ar qui var mos aqui,
pura e sim ples men te, se o Sr. Anto nio Car los não ti ver
o di re i to de fa zer a de fe sa nem o seu ad vo ga do, não
es ta re mos lhe dan do o di re i to de se de fen der e ha ve-
rá sem pre a dú vi da de que os Se na do res se re u ni ram
e ar qui va ram o pro ces so. E S. Exª tem o di re i to de se
de fen der.

Então vo tar a fa vor do Re la tor não sig ni fi ca que
es ta mos con de nan do o Sr. Anto nio Car los, mas ace i-
tan do um in di cio de que um in qué ri to deve ser aber to,
e ire mos de ba ter nes se in qué ri to. Isso me pa re ce cla -
ro. Não pre ci sa ser ad vo ga do para se en ten der que
isso é ób vio. Arqui var é ma tar a ques tão, é es que-
cê-la. Arqui var é to mar uma de ci são po lí ti ca no sen ti-
do de se di zer: “Va mos pa rar com isso, va mos ar qui-
var, não se fala mais nis so, e o as sun to está en cer ra-
do”. E aí, sim. Dis se mu i to bem o Se na dor Jef fer son
Pé res: “O Se na dor Anto nio Car los não sai en gran de-
ci do des se pro ces so, mas o Se na do sai re al men te em 
uma po si ção mu i to de li ca da”.

O Bra sil está aí, nes se cli ma de vi o lên cia, nes sa
lou cu ra e nes se ab sur do de im pu ni da de. O mal do
Bra sil, an tes do rou bo, an tes da vi o lên cia, an tes do
que qui se rem ima gi nar, cha ma-se im pu ni da de. O
Bra sil é o País da im pu ni da de. Só o la drão de ga li nha
vai para a ca de ia; essa é a re a li da de. E nes te País
onde o Se nhor Lula diz que o Su pre mo deve abrir a
ca i xa pre ta, e o Su pre mo res pon de que o Se nhor Lula 
deve abrir as con tas dos que de vem para a Pre vi dên-
cia, nes te País, as acu sa ções mais gra ves e mais rá -
pi das de vem ser fe i tas ao Tri bu nal de Jus ti ça, é ver da-
de, à Po lí cia, é ver da de.

Nós te mos um as pec to: no que cabe a nós, te -
mos fe i to al gu ma co i sa. Nós abri mos mão do di re i to
que tí nha mos de ser jul ga dos com li cen ça do Se na do
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e da Câ ma ra do De pu ta dos. Nós éra mos os he róis
des te País: po día mos ma tar, de go lar, rou bar, che gá-
va mos aqui no Se na do, não se con ce dia a li cen ça e
não acon te cia nada co nos co. Nós abri mos mão dis so,
e a Câ ma ra veio atrás. Nós abri mos mão do si gi lo
ban cá rio, que está à dis po si ção, pode ser usa do na
hora que qui se rem e como bem en ten de rem. E tem
mais: es tão di zen do que de i xe mos para o Su pre mo
Tri bu nal de ci dir, mas – que me per doe o Su pre mo –
ele não tem de ci di do nada. O Pro cu ra dor-Ge ral – que
di zem que será in di ca do pela quar ta vez, ago ra pelo
PT, já ten do sido in di ca do por três ve zes pelo Fer nan-
do Hen ri que; e eu não acre di to –, na ver da de, era co -
nhe ci do como o “ar qui va dor-ge ral”.

Na ver da de, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não to -
mou de ci são al gu ma; não con de nou nin guém que
ves tis se co la ri nho bran co. Absol veu só o Col lor por in -
su fi ciên cia de pro vas. Se foi por in su fi ciên cia de pro -
vas, que o Su pre mo ba i xas se di li gên cia, pe din do
mais pro vas por se rem fra cas, mas ar qui var por in su-
fi ciên cia de pro vas...

Ago ra, nós con de na mos por pro ble ma éti co,
por que fi cou pro va do que as con tas dele eram pa gas
exa ta men te pe las con tas-fan tas ma e que saiu de
uma con ta-fan tas ma o di nhe i ro para a com pra de um
car ro dele.

Um ilus tre Se na dor por Bra sí lia que saiu des ta
Casa, o Sr. Luiz Este vão, foi ab sol vi do pelo Tri bu nal,
que nem se pre o cu pou com co i sa al gu ma. Mas por
que ele foi con de na do aqui? Por pres são, por co a ção,
por atos? Não. Ele foi con de na do por que men tiu aqui.
Na hora de de por so bre suas con tas com o Tri bu nal
do Tra ba lho lá de São Pa u lo, dis se – não digo nú me-
ros exa tos –: são co i sa de dez mi lhões, uma fa zen da
que eu ti nha em Go iás que ven di para ele, e não sei
mais o quê.

Qu an do se abri ram as con tas, eram co i sa de
cen to e tan tos mi lhões. Foi por essa men ti ra dita aqui
que ele foi cas sa do. Se fôs se mos es pe rar pelo Su pre-
mo, ele não te ria sido. Ele foi ab sol vi do; não deve
nada para o Su pre mo, mas foi cas sa do aqui pela
men ti ra que fa lou.

O Sr. Anto nio Car los foi cas sa do aqui por quê?
Por ne nhu ma ou tra pro va, nada, nada, a não ser o de -
po i men to dele. Na hora, S. Exª dis se aqui, e es ta va
sen ta do aí o Lí der do Go ver no, o Sr. Arru da, que fa lou
para ele: “Sen ta, se não tu vais cair”. E en tre gou-lhe
uma pa u ta. A fo lha era o re sul ta do da vo ta ção do pa i-
nel, era o cri me da vo ta ção do pa i nel que es ta va tor -
nan do-se pú bli co. S. Exª olhou, leu, riu e co men tou.
Então o Sr. Arru da lhe dis se: “Te le fo ne para a Dona
Re gi na, lá no Pro da sen, por que ela está mu i to ner vo-

sa, es tão as sus tan do-a”. Então o Sr. Anto nio Car los
pe gou o te le fo ne e dis se: “Olha, Re gi na, te acal ma,
não tem pro ble ma ne nhum con ti go.”

Por isso é que ele foi cas sa do. E foi cas sa do por -
que co me teu o cri me, por que, no mo men to em que o
Sr. Arru da lhe deu a fo lha, S. Exª de ve ria ter agar ra do
aqui lo e aber to pro ces so. No mo men to em que de vol-
veu, S. Exª de sa pa re ceu com a pro va do cri me. Por
isso foi cas sa do. O Sr. José Ro ber to Arru da mor re di -
zen do que quem deu a or dem foi o Se na dor Anto nio
Car los, e o Sr. Anto nio Car los mor re di zen do que não
ti nha dado a or dem. Isso, para nós, não in te res sou. O
de po i men to dele é que mos trou isso.

O Se na do hoje tem uma bi o gra fia mu i to im por-
tan te. O Se na do é hoje, nes te País, a Insti tu i ção mais
res pon sá vel no que tan ge à éti ca e à mo ral, e é isso
que está em jogo; não é a pre o cu pa ção de atin gir o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Pelo amor de
Deus! S. Exª já so freu de ma is da pri me i ra vez e ago ra,
na se gun da. Mas é a Insti tu i ção. Por isso, meu caro
Se na dor Pa u lo Octá vio, quan do o ami go diz:

“Va mos ar qui var e está re sol vi do”, não está re -
sol vi do.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) – V. 
Exª dis põe de dois mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se nós
ar qui var mos, es ta re mos bo tan do fora uma luta que o
Se na do le vou dez, quin ze anos para ga nhar, por que
aqui nun ca acon te cia nada com o Se na dor; a Câ ma ra
cas sa va, pren dia, mas o Se na do... Ser Se na dor era
aque la his tó ria: era en trar no pa ra í so sem pre ci sar
mor rer. Hoje mu dou. Adqui ri mos um tom de se ri e da-
de, de cre di bi li da de, de amor e de con fi an ça da so ci e-
da de que te mos a obri ga ção de man ter, apro van do o
pa re cer; va mos ace i tar o pa re cer, abrir o in qué ri to, fa -
zer am pla aná li se. Pro va vel men te, va mos ab sol ver
ou, se não va mos ab sol ver, po de re mos al te rar a pena
de ex tin ção do man da to para uma de sus pen são ou
gra da ção, seja lá o que for. Arqui var, como se quer, o
pa re cer, é mu i to tris te! Faço um ape lo aos com pa nhe-
i ros: va mos abrir o in qué ri to, ini ci ar o in qué ri to. Nós te -
mos mil chan ces pela fren te. Mas, se ar qui var mos,
es ta re mos ar qui van do o Se na do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or,
úl ti mo ora dor ins cri to.

O Se na dor José Agri pi no es ta va ins cri to.
Com a pa la vra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-

den te, se rei eco nô mi co. Eu co me ça ria por re pe tir a
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de cla ra ção que dei quan do saí da re u nião an te ri or,
quan do o Re la tor apre sen tou o seu pa re cer. A im-
pren sa, lá fora, me per gun tou o que eu ti nha con si de-
ra do do re la tó rio. Eu dis se que o en ten di du rís si mo. E
dis se mais, que o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
não me re cia o re la tó rio nos ter mos em que ele foi fe i-
to. Emi ti a mi nha opi nião. E o fiz por ra zões so bre as
qua is que ro fa zer aqui uma re fle xão.

O Con se lho de ci diu que, nes ta fase do pro ces-
so, ou vi ria o De le ga do da Po lí cia Fe de ral e os jor na lis-
tas que aqui vi e ram. No de po i men to dos jor na lis tas, o
tem po todo, o ob je ti vo dos mem bros do Con se lho foi
de fi nir a res pon sa bi li da de di re ta do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães como man dan te dos gram pos. Era
o que se pre ten dia pro var. Era a pro va que se de se ja-
va re co lher.

Do re la tó rio do Se na dor Ge ral do Mes qui ta, não
se de pre en de ne nhu ma pro va ca bal, do cu men tal, da
“man dân cia” – se é que exis te o ter mo – da es cu ta te -
le fô ni ca, da res pon sa bi li da de do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães. O re la tó rio re co men da a aber tu ra
do pro ces so dis ci pli nar e vai mais lon ge: re co men da a 
cas sa ção do man da to de Anto nio Car los Ma ga lhães.

O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães é uma
per so na li da de po lê mi ca. Ao lon go da vida, co le ci o nou
ami gos e ini mi gos. Os de po i men tos pres ta dos aqui
mos tram isso. Alguns de po i men tos fo ram mar ca dos
por for te car ga de emo ção.

A vida é uma ave ni da de mão du pla. O Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães é um ho mem de de fe i tos e
de gran des mé ri tos. Se os se nho res fo rem à Ba hia, ou -
vi rão que Anto nio Car los Ma ga lhães não é o ho mem
cru el que al guns pro cu ra ram pin tar aqui. É o ho mem
que res pon de pelo que a Ba hia tal vez seja hoje. S. Exª
foi Pre fe i to e Go ver na dor; foi um gran de Pre fe i to, um
gran de Go ver na dor e nun ca per deu ele i ção na Ba hia.
Os ca mi nhos da Pá tria pas sam pela ter ra de cada um
de nós, e os ba i a nos co nhe cem bem Anto nio Car los.

Qu an do S. Exª foi Par la men tar, co me teu equí vo-
cos? Co me teu. To dos nós co me te mos. Mas o Fun do
de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za é pro du to da
sua ini ci a ti va. A CPI do Ju di ciá rio, a pu ni ção de ju í zes
cor rup tos é pro du to de sua ini ci a ti va.

Não se está tra tan do, por tan to, de uma fi gu ra
co mum, qual quer. Mas so bre S. Exª o Re la tor está
pro cu ran do apli car a pena ca pi tal. Para um po lí ti co, a
cas sa ção é a pena ca pi tal, é a pena de mor te. Então
me per gun to, e faço co mi go a re fle xão: há jus ti fi ca ti-
vas ca ba is, pro va das e ir re fu tá ve is de que Anto nio
Car los Ma ga lhães é cul pa do para me re cer a pena ca -
pi tal, como está pro pos to? Esta é a re fle xão que que -
ro de i xar com os Mem bros des te Con se lho: do re la tó-
rio do Re la tor so bre ila ções – não mais do que ila çães
– e so bre in dí ci os – não mais do que in dí ci os –, re co-
men da-se a pena ca pi tal: a aber tu ra do pro ces so dis -

ci pli nar, que sa be mos em que ter mos será co lo ca do,
pela per so na li da de que é Anto nio Car los Ma ga lhães.
E já está pro pos ta, por an te ci pa ção, a cas sa ção do
seu man da to.

Fa lou-se aqui em im pu ni da de. Fala-se em im pu-
ni da de quan do se de se ja pu nir al guém por cul pa cla -
ra. E cul pa cla ra – per do em-me – não exis te. Com pro-
va ção com pro vas ca ba is, do cu men ta is não exis te. O
que exis te, sim, cla ra men te são fa tos con ti dos no voto 
do Se na dor Pa u lo Octá vio. E tudo aqui lo que ori gi nou
esse pro ces so in ves ti ga tó rio re fe re-se a fa tos an te ri o-
res à as sun ção do man da to de Anto nio Car los e que
as pro vas usa das são pro vas ob ti das pela via clan-
des ti na.

Essa é mi nha pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Com a pa la vra o Re la tor, Se na dor Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or, e está en cer ra da a dis cus são.

O SR. RELATOR (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se nho ras e se -
nho res, pedi para me ma ni fes tar ao fi nal não por
opor tu nis mo, mas por que, pri me i ro, eu me per mi ti ou -
vir os in te gran tes des te Con se lho, pois de mu i tos eu
não ti nha co lhi do ain da a im pres são que ti ve ram do
re la tó rio que apre sen tei na se ma na pas sa da. Em se -
gun do lu gar, tam bém por que – digo isso com hu mil-
da de – eu não te ria mu i ta co i sa ain da, tal vez nada a
acres cen tar ao re la tó rio que apre sen tei.

Qu e ro agra de cer, in clu si ve, a re fe rên cia que o
Se na dor Pa u lo Octá vio, meu ami go, fez do nos so co -
nhe ci men to, da nos sa ami za de, que não é de hoje. Eu
pre ten dia fazê-lo e agra de ço pelo fato de S. Exª cor ro-
bo rar o que eu di ria aqui de qual quer for ma. Ape nas
gos ta ria de fa zer um re gis tro: de fato, eu e o Se na dor
Pa u lo Octá vio nos en con tra mos hoje e S. Exª, por uma
ques tão de gran de za, re ve lou-me que apre sen ta ria um 
voto em se pa ra do, ao que res pon di que isso não me
tra ria qual quer cons tran gi men to, até por que, como S.
Exª bem men ci o nou, esta é uma Casa de opi nião, é a
Casa do con tra di tó rio, e quan to mais exer ci tar mos isso 
mais en grande ce re mos a de mo cra cia.

Te nho aqui, em mãos, ma te ri al, ju ris pru dên cia,
al gu mas re pro du zi das aqui por in te gran tes do Con se-
lho, que, com todo res pe i to, re fu tam afir ma ções, opi -
niões ma ni fes ta das prin ci pal men te pelo Se na dor Pa -
u lo Octá vio e por ou tros emi nen tes Se na do res, mas
não vou men ci o ná-las, não vou lê-las, por que, além
do fato de al gu mas te rem sido am pla men te di vul ga-
das, no meu re la tó rio elas es tão de uma for ma ou de
ou tra con ti das.

Este úl ti mo mês para mim foi de ex tre ma ri que-
za. Co lhi, no con ví vio com V. Exas, uma ex pe riên cia
que tal vez du ran te toda a mi nha vida não te nha tido
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opor tu ni da de de, nes sa in ten si da de, acu mu lar. Qu e ro
aqui, de pú bli co, agra de cer o pri vi lé gio de ter po di do,
cum prin do esse pa pel, con vi ver com V. Exªs e apren -
der tan to como apren di.

Não po de ria en cer rar a mi nha ma ni fes ta ção
sem an tes fa zer um re gis tro es pe ci al, es pe ci al para
mim. Qu e ria afir mar, ao con trá rio do que mu i tos pen -
sam, que não tive e não te nho ne nhum pra zer no que
es tou fa zen do aqui. Ne nhum pra zer! Pro cu rei ater-me 
aos fa tos que che ga ram às mi nhas mãos. Qu e ria re-
ve lar a V. Exªs o ca mi nho que per cor ri para che gar às
mi nhas con clu sões. Pri me i ro, mi rei a fi gu ra do Se na-
dor Anto nio Car los, atri bu in do a S. Exª tudo de bom,
tudo de po si ti vo e co lo quei a sua atu a ção ao lado dos
fa tos que fo ram se mos tran do a todo ins tan te para
mim. Fui fa zen do esse pro ces so de ex clu são. O Se na-
dor é ino cen te, mas há esse fato... aque le ou tro fato...
mais esse fato que me im pe dem de per ma ne cer com
a con vic ção de sua ino cên cia. E foi esse ca mi nho que
per se gui para che gar, afi nal, às mi nhas con clu sões
com ab so lu ta se re ni da de. Co nhe cia o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães como mu i tos aqui o co nhe ce-
ram. Não con vi via com S. Exª. Ja ma is es ti ve com S.
Exª, a não ser ago ra, no Se na do Fe de ral. Não ti nha
qual quer ra zão, qual quer pro pó si to de sa ta ni zá-lo, de
ver na fi gu ra de Anto nio Car los Ma ga lhães algo que
de ves se, não pe los fa tos que che ga ram ao meu co -
nhe ci men to, mas por ra zões ou tras, ser afas ta do da
vida pú bli ca. A mi nha ati tu de não foi essa. Não ra ci o-
ci no as sim. Não ajo as sim. Aqui pode ter sido pas sa-
da a im pres são equi vo ca da de que me de i xei le var
por pres sões, in clu si ve da pró pria im pren sa.

Os com pa nhe i ros da im pren sa que es tão aqui
são tes te mu nhas. Tal vez al guns me olhem, hoje, com
cara feia, por que, no de cor rer des se pro ce di men to e
mais para o fi nal, eu re ce bia no meu ga bi ne te cin co,
seis pe di dos de en tre vis ta diá ri os, e ja ma is aten di a
ne nhum. Ten tei me man ter o mais dis cre to pos sí vel,
por que con si de rei que, as sim fa zen do, es ta ria co lo-
can do esse as sun to no seu de vi do lu gar.

Então que ro afir mar, re pe tin do às se nho ras e
aos se nho res, que ne nhu ma pres são fez com que eu
ado tas se um en ten di men to ou ou tro. Mu i tos aqui são
tes te mu nhas dis so.

Para fi na li zar: o re gis tro es pe ci al a que me re fe ri
há pou co. Como dis se, não me ca u sa pra zer al gum o
fato de ter atu a do na con di ção de Re la tor, nes te Con -
se lho, mas me pro vo ca um imen so or gu lho por ter
me re ci do a con fi an ça do Se na dor João Vi a na, que,
como Lí der do Blo co/PT, cer ta men te em con ver sa
com o Pre si den te, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca,
deve ter con ven ci do S. Exª a me in di car como Re la tor.

Por essa ra zão, sin to or gu lho não pelo fato de es tar
aqui como Re la tor, mas por ter me re ci do a con fi an ça
do Se na dor Tião Vi a na.

Qu e ria en cer rar, agra de cen do, mais uma vez, o
pri vi lé gio e a opor tu ni da de que tive, se bem que seja
uma opor tu ni da de que nin guém – como diz o Se na-
dor Jef fer son Pé res – pede ou ple i te ia para si. Mas,
em todo o caso, se en ten der mos que es ta mos aqui
para cum prir nos so de ver, sin to-me com a cons ciên-
cia tran qüi la do de ver cum pri do. Agra de ço ao Pre si-
den te Ju vên cio da Fon se ca a in di ca ção do meu nome 
para Re la tor, às ges tões do Se na dor João Vi a na,
como já dis se, e, ao fi nal, o pri vi lé gio de ter pri va do da
com pa nhia de Par la men ta res tão ilus tres como V.
Exªs. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Srªs e Srs. Se na do res, cre io que a pa la vra do nos so
Re la tor, Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, me re ce,
de mi nha par te, uma ex pli ca ção rá pi da com re fe rên-
cia à sua in di ca ção.

Da mes ma ma ne i ra que agi, des de a pri me i ra
hora nes te Con se lho, de mo cra ti zan do as de ci sões,
so li ci tan do que to dos ado tas sem a di re ção a ser to-
ma da no mo men to da de ci são crí ti ca do nos so Con -
se lho, as sim o fiz na in di ca ção do Re la tor para esta
ma té ria. Di ver sos Lí de res de di ver sos Par ti dos se re -
u ni ram, con ver sa ram e trou xe ram para o Pre si den te
do Con se lho o nome do Se na dor Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or. Cer ta men te pelo seu pres tí gio, pela sua ido ne-
i da de mo ral, pela ma ne i ra com que se com por ta na
vida, S. Exª me re ceu de to das es sas Li de ran ças a in -
di ca ção do seu nome. Fi quei fe liz por que, tam bém na -
que la opor tu ni da de, con se gui fa zer com que a de ci-
são fos se co le gi a da, e co le gi a da foi a in di ca ção do
Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or para Re la tor.

Fe i to esse es cla re ci men to, va mos à vo ta ção do
pa re cer do Re la tor.

Aque le que vo tar “sim” vota com o Re la tor.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Qual de les,

Sr. Pre si den te? Há dois Re la to res.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Só há um Re la tor. Há o voto em se pa ra do e um Re la-
tor.

Quem vo tar “sim” vota com o Re la tor, Se na dor
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or. Quem vo tar “não” vota com
o voto em se pa ra do, ou seja, pelo ar qui va men to.

O voto “sim” en ca mi nha para a Mesa, para que
ela au to ri ze ou não a aber tu ra do pro ces so de cas sa-
ção de man da to. O voto “não” ar qui va o pro ces so.

A cha ma da será fe i ta na mes ma se qüên cia das
ve zes an te ri o res.
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Como vota o Se na dor João Alber to Sou za?
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, por fal ta de pro vas e em res pe i to aos
três mi lhões de vo tos do povo da Ba hia, voto pelo ar -
qui va men to do pro ces so.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Como vota o Se na dor Ra mez Te bet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Voto
“sim”, Sr. Pre si den te, com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Como vota o Se na dor Luiz Otá vio?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Voto “não”,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Como vota o Se na dor Pa u lo Octá vio?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, eu que ria só co men tar o pro nun ci a men to do
Se na dor Pe dro Sí mon.

O Se na dor con de na...
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Se na dor Pa u lo Octá vio, não te mos con di ções de vol -
tar à dis cus são no mo men to da vo ta ção.

O SR. PAULO OCTAVIO (PFL – DF) – Não vou
dis cu tir. Vou en ca mi nhar o voto, mu i to le va do tam bém
pelo pro nun ci a men to do Se na dor Pe dro Si mon.

S. Exª con de na de ci sões do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, a ins tân cia má xi ma da Jus ti ça, por jul gar ca -
sos com in su fi ciên cia de pro vas, con tra ou a fa vor.
Enten do isso, Se na dor, e con si de ro que V. Exª tem
toda a ra zão. Mas ace i ta aqui a con de na ção de um
Se na dor, de um co le ga, por este Con se lho, sem...

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Se na dor Pa u lo Octá vio, eu gos ta ria que V. Exª se ati -
ves se à jus ti fi ca ção de seu voto.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Isso re -
for ça ain da mais o meu voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Se na dor De mós te nes Tor res, como vota V. Exª?

O SR. VICE-PRESIDENTE (De mós te nes Tor-
res) – Voto com o Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Vota “não”.

Como vota o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho?
O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –

Meu voto é com 64% do povo da Ba hia, que, em pes -
qui sa fe i ta esta se ma na pelo lbo pe, é con tra a cas sa-
ção do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Meu voto
tam bém é con tra jul ga men to su má rio. Por tan to, voto
com o Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
O voto é “não”.

Como vota a Se na do ra He lo í sa He le na?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Com o Re la tor, o voto é “sim”.
O Se na dor Sibá Ma cha do não se en con tra.
Como vota o Se na dor Flá vio Arns?
O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Com o

Re la tor, voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Su plen te do PT, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, como
vota V. Exª?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Pela éti ca, voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Cha mo ago ra os Se na do res do PSDB.

Se na dor Sér gio Gu er ra, como vota V. Exª?
O SR. SÉRGIO GUERRA  (PSDB – PE) – Voto

“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Como vota o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MI) – Voto “sim”, Sr, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Como vota o Se na dor Jef fer son Pé res?
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –

“sim”, com o Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Como vota o Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or?
O SR. RELATOR (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –

Com o Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

O Se na dor Mag no Mal ta não está.
Como vota o Se na dor Mar ce lo Cri vel la?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 

Voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Como vota o Cor re ge dor, Se na dor Ro meu Tuma?
O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – Com o

Se na dor Pa u lo Octá vio.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Vota “não”.
Vo ta ram “sim” 8 Srs. Se na do res; e “não” 7 Srs.

Se na do res.
Não hou ve abs ten ção.
To tal:15 vo tos
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Foi apro va do o pa re cer do Re la tor, que será en -
ca mi nha do ime di a ta men te à Mesa Di re to ra.

O SR. RELATOR (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Eu gos ta ria, an tes de dar a pa la vra pela or dem ao Re -
la tor, que to dos os Se na do res as si nas sem o pa re cer,
que está no can to da mesa e tem de ser as si na do por
to dos os pre sen tes para ter va li da de.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or.

O SR. RELATOR (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –
Sr. Pre si den te, V. Exª men ci o nou o en vio do pro ces so
à Mesa do Se na do.

Com todo o res pe i to e até por uma ra zão de co e-
rên cia, por que ve nho sus ten tan do exa ta men te po si-
ção con trá ria, re cor ro, no mo men to des ta de li be ra-
ção, Sr. Pre si den te, e gos ta ria de ler aqui o fun da men-
to des se re cur so:

Exmº Sr. Se na dor Ju vên cio da Fon se-
ca, dig nís si mo Pre si den te do Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar,

Ten do V. Exª, no uso das atri bu i ções
re gi men ta is des ta Pre si dên cia, de ter mi na do
o en vio da Re pre sen ta ção nº 1/2003 e a de -
li be ra ção res pec ti va des te Con se lho à su pe-
ri or apre ci a ção da Egré gia Mesa, os Se na-
do res aba i xo-as si na dos re que rem a V. Exª
sub me ter essa de ci são ao Ple ná rio des te
Co le gi a do, pe las ra zões e fun da men tos se -
guin tes:

1 – Se o en ten di men to de V. Exª se ar -
ri ma em Nota Téc ni ca da Con sul to ria Le gis-
la ti va des ta Casa, de 11/09/2001, em que
os ilus tres Con sul to res re gis tram a sua di-
ver gên cia com o que dis põe a Re so lu ção nº
2º, de 1993, em seu art. 13, quan do tal dis -
po si ti vo con fe re ao Con se lho de Éti ca a
com pe tên cia para pro vo car o ini cio do pro-
ces so de cas sa ção, to ma mos a li ber da de de 
lem brar que, em bo ra a opi nião emi ti da seja,
por to dos os tí tu los, dou ta e res pe i tá vel, tra -
ta-se de me di da sem po der vin cu lan te;

2 – As re so lu ções de qual quer das Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal, como os res-
pec ti vos Re gi men tos Inter nos, são nor mas
com ple men ta res da Cons ti tu i ção Fe de ral
em tudo quan to diz res pe i to aos pro ce di-
men tos par la men ta res, in clu í do aí o pro ces-
so le gis la ti vo. Enquan to não de cla ra das in-
cons ti tu ci o na is qua is quer de suas dis po si-

ções, obri gam a cada um de nós no exer cí-
cio de nos sos man da tos, tan to, quan to aos
ór gãos co le gi a dos no Se na do, como é o
caso do Con se lho de Éti ca;

3 – O art. 13 da Re so lu ção dá com pe-
tên cia a este Con se lho para a ini ci a ti va de
pro por ao Ple ná rio a per da do man da to de
seus mem bros, ob ser va dos os pro ce di men-
tos do art. 15, ex vi do que pres cre ve o &3º,
in fine, do art. 17, com fun da men to no qual
este Co le gi a do pro ce deu à apu ra ção pre li-
mi nar e su má ria dos fa tos, na con for mi da de
do res pec ti vo § 2º.

4 – O  4º do art. 17 não de i xa dú vi das
de que a apu ra ção de ato ou de omis são
atri bu í da a Se na dor que pos sa im pli car vi o-
la ção do de co ro par la men tar inde pen de de
ini ci a ti va da Mesa, de par ti do po lí ti co ou de
qual quer mem bro des ta Casa.

Nes sas con di ções, aco lhen do V. Exª este re-
que ri men to, ao Ple ná rio do Con se lho ca be rá de ci dir
se ado ta ou não os pro ce di men tos pre vis tos no art.
15 da Re so lu ção nº 20. Dú vi das re la ti vas à even tu al
in cons ti tu ci o na li da de do art. 13 do Có di go de Éti ca
po de rão, opor tu na men te, ser ar güi das por quan tos
ti ve rem le gí ti mo in te res se para tan to, pe ran te a ins-
tân cia e o foro com pe ten tes.”

Assi nam os Se na do res Ge ral do Mes qui ta, Flá -
vio Arns e Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Se na dor Ge ral do Mes qui ta,

V.Exª foi pri mo ro so no tra ba lho para que che-
gás se mos a esse ins tan te do exa me da ma té ria que
nos foi sub me ti da à apre ci a ção. V. Exa de se ja, pelo
seu re que ri men to, que o pro ce di men to não vá à Mesa 
Di re to ra do Se na do e, sim, que abra mos o pro ces so
de per da de man da to ime di a ta men te, no pró prio Con -
se lho. Esse é o re cur so de V. Exª.

No en tan to, o nos so en ten di men to, o en ten di-
men to da Mesa e o des ta Pre si dên cia é com ple ta-
men te di fe ren te. A le gis la ção ci ta da por V. Exa, seja a
Re so lu ção nº 2º ou mes mo o Re gi men to Inter no, é in -
fra cons ti tu ci o nal.

O man da men to cons ti tu ci o nal é mu i to cla ro e,
por ser tão cla ro, te nho dito a vá ri os Srs. Se na do res
que te nho en ten di men to até con trá rio des sa ins tru-
ção su má ria em caso de per da de man da to. O que es -
ta mos fa zen do aqui é inó cuo, por que, se é fe i ta uma
ins tru ção su má ria pre li mi nar para ir à Mesa e esta
man da vol tar ao Con se lho para fa zer tudo no va men-
te, a po pu la ção não en ten de o que es ta mos fa zen do
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aqui. Fa ze mos uma vez, fa ze mos duas ve zes; man-
da-se para a de li be ra ção da Mesa. Será que ela apro -
va rá ou não?

Por que isso está acon te cen do? Por que não se
está aten den do ao man da men to do art. 55 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, que pre vê:

“Art. 55 – Per de rá o man da to o De pu-
ta do ou Se na dor:”

Vou ler so men te o nos so caso:

“II – cujo pro ce di men to for de cla ra do
in com pa tí vel com o de co ro par la men tar;”

Então, como se pro ce de em caso de que bra de
de co ro par la men tar?

No nos so caso, do item VI, a per da do man da to
será de ci di da pelo Se na do Fe de ral, por voto se cre to e 
ma i o ria ab so lu ta, me di an te pro vo ca ção da res pec ti va
Mesa ou de par ti do po lí ti co, as se gu ra da am pla de fe-
sa.

Nós, do Con se lho de Éti ca, não po de mos agir
de ofí cio. A ini ci a ti va não é nos sa. A ini ci a ti va para
abrir pro ces so de cas sa ção de man da to é da Mesa,
tan to as sim que não te mos um ato para la vrar aqui, di -
zen do o se guin te: aqui está o ato da aber tu ra do pro -
ces so. O ato da aber tu ra do pro ces so só pode ocor rer
na Mesa Di re to ra, ja ma is no Con se lho de Éti ca. Esse
é o en ten di men to da Mesa. E o en ten di men to que
este Con se lho tem tido an te ri or men te – em bo ra seja
um con ser to do erro que pra ti ca mos -, sem pre quan -
do ter mi na essa ins tru ção su má ria, esse le van ta men-
to pre li mi nar, é o se guin te: man da-se para a Mesa,
para ela pro vo car o Con se lho. Foi o que acon te ceu no
caso do Se na dor Ja der Bar ba lho, no caso do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães e do Se na dor Arru da, no
pa i nel. Em to dos os ca sos acon te ceu des ta ma ne i ra:
man dan do para a Mesa.

Che gan do lá, abriu-se o pro ces so con tra Luiz
Este vão e pro ces sou-se o in qué ri to. Tudo bem! Mas,
no caso do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e no
caso dos Se na do res Arru da e Ja der Bar ba lho, hou ve
re nún cia an tes da aber tu ra do pro ces so. Pas sa mos
dois ou três me ses dis cu tin do nes te Con se lho de Éti -
ca sem ter mos qual quer po der de con clu são de pro -
ces so, para de po is man dar para a Mesa de fi nir se
abre ou não o pro ces so.

Por tan to, o en ten di men to da Pre si dên cia é o se -
guin te: a Cons ti tu i ção de ter mi na que tem que ser pro -
vo ca do pela Mesa Di re to ra ou Par ti do Po lí ti co para
aber tu ra do pro ces so. Enten de-se, por tan to, que o ato 
da aber tu ra só com pe te à Mesa Di re to ra, e não ao
Con se lho de Éti ca.

Fe i tas es sas ob ser va ções, gos ta ria de in de fe rir
o pe di do de re cur so, sal vo se V. Exª re cor rer ao Ple ná-
rio.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – V. Exª
me con ce de a pa la vra, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Já in de fe ri. Não está em ques tão o re cur so. Eu o in de-
fe ri de pla no. Aguar do e, se o re que ren te de se jar re -
cor rer ao Ple ná rio, co lo ca re mos em dis cus são.

O SR. RELATOR (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –
Re cor ro ao Ple ná rio, Sr. Pre si den te.

O SR RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Eu que ro
dis cu tir, Exce lên cia.

O SR PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se ria o
Ple ná rio do Con se lho ou se ria a Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia?

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
O Ple ná rio do Con se lho.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Para dis cu tir, tam bém, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Para dis cu tir, o Ple ná rio do Con se lho. Estão ins cri tos
os Se na do res Ra mez Te bet, Ante ro Paes de Bar ros,
Sér gio Gu er ra e He lo í sa He le na.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MT) – Sr. Pre si-

den te, Srs.Se na do res, fora da lei não há so lu ção. Per-
mi to-me dis cor dar do emi nen te Re la tor. Fico com V.
Exa, Sr. Pre si den te, por que a re co men da ção que vo -
ta mos aqui não foi só pela aber tu ra do pro ces so. Hou -
ve uma re co men da ção, in clu si ve, que se con subs tan-
cia na per da do man da to.

Estou te cen do es sas con si de ra ções aqui em
ho me na gem a tudo que te nho fe i to até ago ra, à mi nha
cons ciên cia e àqui lo que en ten do ser a in ter pre ta ção
da lei, que deve pa i rar como so lu ção para to dos os
pro ble mas.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, como sa li en tou o Pre si-
den te da Casa, ao tra tar do pro ces so da per da de
man da to de de pu ta do fe de ral ou de se na dor, no ar ti go
men ci o na do (art. 55, § 20), dá com pe tên cia, mas não
uni ca men te à Mesa. Dá com pe tên cia à Mesa e a par ti-
do po lí ti co re pre sen ta do no Con gres so Na ci o nal como
le gi ti ma dos a pro vo ca rem uma de ci são res pec ti va.

Dir-se-á, en tão, como V. Exª per gun tou, o que fi -
ze mos aqui? Res pon do eu: aten de mos ao Re gi men-
to. Hou ve uma pro vo ca ção para sa ber se de vía mos
ave ri guar os fa tos ou não. Por tan to o Con se lho de Éti -
ca agiu cor re ta men te até ago ra. O Con se lho de Éti ca
ou viu pes so as, ou viu o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães e aca bou de de ci dir por ma i o ria de vo tos.
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Cre io que não es ta mos cons ti tu ci o nal men te le -
gi ti ma dos para dar iní cio ao pro ces so, por que, aci ma
dos Re gi men tos, como V. Exª as sen tou, está a Cons -
ti tu i ção Fe de ral. De ve mos en vi ar o pe di do à Mesa,
que po de rá re pre sen tar e for ma li zar o pro ces so. Se
não o fi zer, cabe ao par ti do po lí ti co for ma li zá-lo. Da
de ci são da Mesa, cabe re cur so. Antes do re cur so,
cabe ao par ti do po lí ti co, que pode agir, in clu si ve con -
co mi tan te men te com a Mesa. Não pre ci sa agir jun ta-
men te com a Mesa, mas pode agir con co mi tan te men-
te com ela. Essa si tu a ção pode ocor rer, por que a
Cons ti tu i ção, ao es ta be le cer a Mesa ou o par ti do po lí-
ti co, não ex clui um ou ou tro. A Cons ti tu i ção de ter mi na
que os dois têm com pe tên cia para fazê-lo. E se al gum
par ti do po lí ti co qui ser fa zer? Por tan to não te nho dú vi-
da al gu ma so bre essa ques tão.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cha mo a
aten ção de V. EXªs. para ou tro as sun to de que me
lem bro bem. Há duas re so lu ções na Casa. Uma de las
men ci o na re pre sen ta ção; ou tra, de nún cia. Nes se
caso, não há nada ab so lu ta men te for ma li za do. Então
é pre ci so que al guém for ma li ze o pe di do. Quem deve
fazê-lo, pela Cons ti tu i ção, é a Mesa ou o par ti do po lí ti-
co. Afo ra isso, não há es ca pa tó ria. A meu ver, es ta re-
mos er ran do se agir mos de for ma di fe ren te.

Sr. Re la tor, peço a V. Exa, que tem agi do bri lhan-
te men te, com a se re ni da de que o ca rac te ri za, que re -
fli ta so bre o as sun to e pen se nos ca sos an te ri o res
que fo ram à Mesa. To dos os Par la men ta res en vol vi-
dos re nun ci a ram an tes de ha ver o pro ces so, por que,
após o seu ini cio, não po de ri am mais re nun ci ar. Por
isso jus ti fi ca-se o en vio des se pro ces so à Mesa.

Não es tou su ge rin do ati tu de de re nún cia a nin -
guém. Estou ape nas com pro van do o que ocor reu no
pas sa do. Sa bia que V. Exa fa ria essa pro pos ta, por -
que per ce bi a sua in ten ção em seu re la tó rio, que dá a
en ten der que o pró prio Con se lho tem essa com pe tên-
cia. Po rém, per mi ta-me V. Exª que eu ouse dis cor dar,
em ho me na gem à ver da de da sua opi nião pe los an te-
ce den tes.

Va mos se guir a nos sa le gis la ção ade qua da-
men te. A Cons ti tu i ção Fe de ral é a ma i or le gis la ção
so bre o as sun to. Assim, não es ta re mos pre ju di can do
o di re i to de de fe sa, que é sa gra do. Sem dú vi da al gu-
ma, ha ve re mos de res pe i tar tudo. Essa é a mi nha opi -
nião, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, gos ta ria
de fa zer um ape lo ao Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni-

or. Não en tra rei no mé ri to ju rí di co, por que cre io que a
in ter ven ção do Pre si den te, Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca, se cun da da pelo Se na dor Ra mez Te bet, exa u riu
a ques tão ju rí di ca. Fez bem V. Exa em in de fe rir.

Pen so que fará me lhor o Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or e será mais con for tá vel, de acor do com o
com por ta men to de S. Exa., só brio na con du ção da re -
la to ria, se re ti rar esse pe di do, que, ju ri di ca men te, não
se jus ti fi ca e, po li ti ca men te, mu i to me nos. O que é a
Mesa se não a re pre sen ta ção que ele ge mos? Os com -
po nen tes da Mesa fo ram ele i tos pelo Se na do. O ri tu al
pas sa pela Casa. Isso po de ria pa re cer – sei que não é
essa a in ten ção, mas tal vez a de uma eco no mia pro -
ces su al que não en con tra gua ri da na Cons ti tu i ção...

Sr. Re la tor, sin ce ra men te, faço um ape lo a V.
Exa. no sen ti do de que esse pe di do seja re ti ra do, para 
que pos sa mos de i xar a de ci são com a Mesa e com os 
par ti dos po lí ti cos, que, cons ti tu ci o nal men te, po dem
apre sen tar esse tipo de pro ces so. Na ver da de, cre io
que eco no mi za ría mos tem po com a re ti ra da des se
pe di do. E, para fa zer jus ti ça, será mu i to me lhor para o
tra ba lho que V. Exª re a li zou de for ma só bria e bem en -
ca mi nha da na re la to ria des te Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or.

O SR. RELATOR (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –
Sr. Pre si den te, che guei a di zer, cer ta vez, que sou te i-
mo so, mas não sou tur rão. Re cor ri da de ci são do Pre -
si den te, por que sin ce ra men te este era o meu en ten di-
men to ao ler a Cons ti tu i ção, jun ta men te com a Re so-
lu ção e o nos so Re gi men to. Mas é pa ten te que sou
voto ab so lu ta men te ven ci do aqui e peço per mis são
aos Se na do res Jef fer son Pé res e Flá vio Arns para re -
ti rar o re cur so.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Está de fe ri do o re que ri men to.

Agra de ço a to dos que par ti ci pa ram, pela har mo-
nia com que en ca mi nha mos nos sos tra ba lhos, pelo
re sul ta do, que será en ca mi nha do ime di a ta men te à
Mesa Di re to ra.

SÃO OS SEGUINTES OS DOCUMEN- 
TOS PERTINENTES À 8ª REUNIÃO DO
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLA-
MENTAR, REALIZADA EM 29 DE ABRIL
DE 2003:

1.  Lis ta de Pre sen ça (1 fo lha);
2.  Vo to em Se pa ra do, apre sen ta do pelo Se na-

dor PAULO OCTÁVIO (15 fo lhas);
3.  Pa re cer do Re la tor, Se na dor GERALDO

MESQUITA JÚNIOR (27 fo lhas);
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4.  Lis ta de Vo ta ção No mi nal do Re la tó rio do Se -
na dor GERALDO MESQUITA JÚNIOR (1 fo lha);

5. Re cur so apre sen ta do pelo Re la tor, Se na dor
GERALDO MESQUITA JÚNIOR, para que o Ple ná-

rio do Con se lho de ci da se ado ta ou não os pro ce di-
men tos pre vis tos no art. 15 da Re so lu ção nº 20/93,
no sen ti do de que o pró prio Con se lho dê iní cio ao
Pro ces so de Cas sa ção (2 fo lhas).
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DOCUMENTO PERTINENTE À 8ª
REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR, DE 29-4-2003

VOTO EM SEPARADO

No Con se lho de Éti ca e De co ro Par la-
men tar so bre a De nún cia nº 1 de 2003, de
27 de fe ve re i ro de 2003, que re quer que to -
das as pro vi dên ci as se jam to ma das pelo
Con se lho de Éti ca do Se na do Fe de ral para
apu rar fa tos e au to ria de es cu tas ile ga is de
te le fo nes ocor ri das no Esta do da Ba hia.

O re la tó rio do ilus tre Se na dor Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or é bri lhan te quan do in cur si o na pe los pos tu la-
dos da mo ral e de fi ni ção dos com por ta men tos éti cos,
cita de ze nas de au to res e fi ló so fos em pre ce i tos dou -
tri ná ri os, e faz da mi nu den te nar ra ção de fa tos his tó ri-
cos de nos so par la men to, tra ba lho li te rá rio dig no de
mo no gra fia, em bo ra, para al guns pro fes so res, al gu-
mas res tri ções ha ve ria quan to à le i tu ra de Ma qui a vel,
Kant, Rous se au, Pla tão e, so bre tu do, Aris tó te les,
com pe que nos equí vo cos de in ter pre ta ção. Tal vez
por que as ci ta ções te nham sido, se gun do a abo na ção
re cor ren te, de di ci o ná ri os, como o de Di de rot.

Mas, sob o pon to de vis ta téc ni co do di re i to apli -
cá vel ao fato con cre to, é o re la tó rio gra ve men te fa lho.
Ele pro põe drás ti ca pu ni ção con tra o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, con tra ri an do co man dos ex-
pres sos da Cons ti tu i ção, qua li fi ca dos no re la tó rio
como re dun dan tes e in ter pre ta dos con tra di to ri a men-
te, além de co me ter nos fun da men tos uma he re sia ju -
rí di ca evi den te: in vo ca a uti li za ção de gra va ções te le-
fô ni cas ilí ci tas e, para con de nar a con du ta, uti li za-se
de ou tra gra va ção igual men te ilí ci ta, con vo can do o
Se na do a usar o pro du to de um cri me para pu nir
quem te ria usa do o pro du to de ou tro cri me, com uma
di fe ren ça: o uso pelo Se na dor acu sa do não se mos tra
con vin cen te men te pro va do, mas o uso pelo re la tó rio
que o in cri mi na é ex pres so e está as si na do pelo no -
bre Se na dor Re la tor ao trans cre ver a con ver sa en tre
o Se na dor Anto nio Car los e o jor na lis ta Luís Cláu dio
Cu nha, re gis tran do que aque le não sa bia que a con -
ver sa es ta va sen do gra va da (pág. 19 do re la tó rio).

Con vo ca-se, as sim, o ór gão jul ga dor a co me ter
o cri me de que está sen do acu sa do o réu; e é mu i to
gra ve esta te ra to lo gia por que so men te o réu tem o be -
ne fi cio da dú vi da.

E o que faz o re la tó rio? Uti li za-se de gra va ção
te le fô ni ca, di vul ga da de for ma ile gal, como úni co fun -
da men to para a con de na ção que pre ten de exem plar.
São do pró prio re la tó rio as se guin tes pa la vras:

“Não pode ha ver mé ri to em se apro -
ve i tar de um cri me para seus ob je ti vos,
por mais no bres que eles pos sam ser.
Qu an do não há no bre za nos me i os, não
pode ha ver no bre za nos fins.”

O re la tó rio uti li za-se de um cri me a pre tex to de
pu nir ou tro, pois a gra va ção de con ver sa te le fô ni ca
por um dos in ter lo cu to res, sem o co nhe ci men to do
ou tro, não con fi gu ra a in ter cep ta ção no sen ti do es tri-
to, po pu lar men te cha ma da de “gram po” e ti pi fi ca da na 
Lei nº 9.296/96, mas cons ti tu iu es cu ta ilí ci ta quan do
per mi ti do o aces so a ter ce i ro, con su man do-se a vi o-
la ção pre vis ta na Cons ti tu i ção, art. 5º, in ci so XII, ti pi fi-
ca da no Có di go Pe nal, art. 151, § 1º, in ci so II. Infe liz-
men te, o de li to foi con su ma do pela di vul ga ção e re i te-
ra do aqui, quan do o jor na lis ta da re vis ta IstoÉ no va-
men te re ve lou sua con ver sa com o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães gra va da clan des ti na men te e re pro-
du zi da para o ple ná rio do Con se lho de Éti ca, que,
como ór gão jul ga dor, não de ve ria, data ve nia, ter per-
mi ti do, pois em sen do este um tri bu nal de éti ca cum-
prir-nos-ía re pu di ar a pro va pro du zi da por meio ilí ci to,
na es te i ra dos en ten di men tos re i te ra dos do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral so bre o tema – apro ve i ta men to de
pro va ilí ci ta.

Para evi tar qual quer dú vi da so bre a pro va ilí ci ta,
va mos de i xar ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a in ter pre-
ta ção do fato exa mi na do, en tre ou tras hi pó te ses, no
Ha be as Cor pus nº 80.949-9 – RJ (Lex 285, pg. 295),
Pri me i ra Tur ma, DJ 14-12-2001, Re la tor Mi nis tro Se -
púl ve da Per ten ce.

Nes sa re cen tís si ma de ci são do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, a Pri me i ra Tur ma, por una ni mi da de, de -
cla rou a ili ci tu de da pro va ob ti da atra vés de gra va ções
de con ver sas en tre a po lí cia e o acu sa do, sem co nhe-
ci men to des te. E, nas ra zões de de ci dir, fez uma aná -
li se das in ter cep ta ções te le fô ni cas, tra ta das pela Lei
nº 9.296/96, dis tin guin do-as das es cu tas. Nas in ter-
cep ta ções exis te a fi gu ra do ter ce i ro que gra va a con -
ver sa en tre duas pes so as, sem que ne nhu ma de las
te nha co nhe ci men to do fato. No caso da es cu ta, não
tra ta da pela lei, há o ter ce i ro que ouve a con ver sa,
por que um dos in ter lo cu to res, sem o co nhe ci men to
do ou tro, per mi tiu a au diên cia pelo es tra nho. A vi o la-
ção cri mi nal está na di vul ga ção da co mu ni ca ção te le-
fô ni ca en tre “ou tras pes so as” (Có di go Pe nal, art.151,
§ 1º, II eIII).

Pres ti gia o STF o en ten di men to de que ili ci tu de,
tan to na es cu ta como na in ter cep ta ção, con su ma-se
com a in ter ven ção do ter ce i ro, in vo can do a dou tri na
ita li a na da “ter zi e tá”, tan to no mo men to em que se dá
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a con ver sa ção, como no mo men to em que um es tra-
nho ouve a gra va ção re a li za da por um dos in ter lo cu-
to res.

Assim, não ha ve rá de li to al gum se um dos in ter-
lo cu to res gra var, sem o co nhe ci men to do ou tro, a pró -
pria con ver sa para guar dá-la. Mas ha ve rá cri me, em
cer tas cir cuns tân cia, se aque le que gra vou levá-la ao
co nhe ci men to de ter ce i ro para pre ju di car seu in ter lo-
cu tor, o que ca rac te ri za não in ter cep ta ção, mas a es -
cu ta a pos te ri o re atra vés de oi ti va do re gis tro. Qu an do
a es cu ta é per mi ti da, quer di re ta men te, quer atra vés
de gra va ção, por um dos in ter lo cu to res, ao ter ce i ro,
po de rá ha ver ato de le gi ti ma de fe sa, como no exem -
plo mais evi den te de con ver sa de se qües tra dor com a 
fa mí lia do se qües tra do pe din do res ga te. Mas se a es -
cu ta, ou gra va ção de con ver sa pró pria, for exi bi da a
ter ce i ro para in cri mi nar o in ter lo cu tor que não co nhe-
cia o fato, a pro va é ilí ci ta.

Diz, nes ta hi pó te se, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
na de ci são men ci o na da:

“É pa ten te – para o in ter lo cu tor ins -
ci en te da in tro mis são de ter ce i ro na re-
cep ção da men sa gem que pre ten de di ri-
gi da ape nas ao in ter lo cu tor de seu te le fo-
ne ma – a afron ta à ga ran tia cons ti tu ci o-
nal do si gi lo de sua co mu ni ca ção te le fô-
ni ca.”

Por tan to, a pro va, as sim ob ti da, é ilí ci ta e não
pode ser usa da em pro ces so al gum, pois está ve da da
pelo co man do cons ti tu ci o nal do art. 5º, in ci so LVI: “ –
são inad mis sí ve is, no pro ces so, as pro vas ob ti-
das por meio ilí ci to.”

O fato ilí ci to in fe liz men te ocor reu aqui quan do
se ou viu a re pro du ção da gra va ção da con ver sa do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e o jor na lis ta da
re vis ta IstoÉ, hi pó te se que o Su pre mo Tri bu nal con si-
de rou den tre as pro vas ilí ci tas inad mis sí ve is em qual -
quer pro ces so, men ci o nan do a li ção da dou tri na ale -
mã, de Ame lung, co le ci o na da por Cos ta Andra de:

“O Esta do ca i rá em con tra di ção nor -
ma ti va e com pro me te rá a le gi ti ma ção da
pró pria pena, se, para im por o di re i to, ti-
ver de re cor rer, ele pró prio, ao ilí ci to cri -
mi nal. Pois, o fim da pena é a con fir ma-
ção das nor mas do mí ni mo éti co, cris ta li-
za dos nas leis pe na is. Esta de mons tra-
ção será frus tra da se o pró prio es ta do vi -
o lar o mí ni mo éti co para lo grar a apli ca-
ção de uma pena. Des se modo, ele mos -
tra que pode va ler a pena vi o lar qual quer

nor ma fun da men tal cuja vi gên cia o di re i-
to pe nal se pro põe pre ci sa men te as se gu-
rar.”

Dir-se-á que o vi o la dor terá sido o jor na lis ta,
mas a vi o la ção não te ria se con su ma do sem a es cu ta
pelo ter ce i ro que, no caso, pro du ziu efe i tos ao ser ob -
je to de oi ti va por este Con se lho de Éti ca. Fica-nos,
po rém, a cer te za de que, da pro va ilí ci ta nada se
apro ve i ta, se gun do o an ti go en ten di men to que não se 
uti li zam “fru its of the po i so nous tree”, isto é, não se
co lhem fru tos de uma ár vo re en ve ne na da.

Da emen ta cons tou:

“A hi pó te se não con fi gu ra a gra va-
ção de con ver sa pró pria por um dos in ter-
lo cu to res – cujo uso como pro va o STF,
em da das cir cuns tân ci as, tem jul ga do lí ci-
to – mas, sim, es cu ta e gra va ção por ter-
ce i ro de co mu ni ca ção te le fô ni ca alhe ia,
ain da que com a ciên cia ou mes mo a co o-
pe ra ção de um dos in ter lo cu to res essa úl -
ti ma, dada a in ter ven ção de ter ce i ro, se
com pre en de no âm bi to da ga ran tia cons-
ti tu ci o nal do si gi lo das co mu ni ca ções te-
le fô ni cas e seu re gis tro só se ad mi ti rá
como pro va se re a li za da me di an te pré via
e re gu lar au to ri za ção ju di ci al.”

Ain da é do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a li ção, em 
acór dão unâ ni me pelo voto con du tor do Mi nis tro Cel -
so de Mel lo:

“A pro va ob ti da por me i os ilí ci tos
deve ser re pu di a da – e re pu di a da sem pre
– pe los ju i zes e tri bu na is, por mais re le-
van tes que se jam os fa tos por ela apu ra-
dos, uma vez que se sub su me ela ao
con ce i to de in cons ti tu ci o na li da de.” (in
Ada Pe re gri ni Gri no ver, ci ta da no Ha be as
Cor pus 80288/RJ, jul ga men to em
14-7-2000, Re la tor Mi nis tro Mar co Au ré lio,
DJ de 1º-8-2000, pg. 00019)

Em caso de gra va ção de con ver sa te le fô ni ca, ju -
di ci al men te au to ri za da para apu rar de ter mi na do cri -
me, no caso, o cri me de trá fi co de dro gas, a co mu ni-
ca ção gra va da en tre um de ten to e seu ad vo ga do re-
ve lou a exis tên cia de ou tro cri me: o ca u sí di co pe diu
di nhe i ro ao cli en te para su bor nar o juiz, que po de ria
li ber tá-lo. De nun ci a do o ad vo ga do pela pro va as sim
ob ti da e que de mons tra va a ma te ri a li da de da ex plo ra-
ção de pres tí gio, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, pelo
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voto con du tor do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rea, anu lou-a e 
man dou in ci ne rá-la:

“Ha be as Cor pus. Cri me qua li fi ca do
de Explo ra ção de Pres tí gio (Cp, Art. 357,
Par. Úni co) Co me ti do Con tra Ma gis tra do.
Pro va Ilí ci ta. Con jun to pro ba tó rio ori gi na-
do, ex clu si va men te, de in ter cep ta ção te-
le fô ni ca, por or dem Ju di ci al, po rém, para
apu rar ou tros fa tos (trá fi co de en tor pe-
cen tes). Vi o la ção do art. 5º, XII e LVI, da
Cons ti tu i ção.

“As pro vas ob ti das por meio ilí ci tos
con ta mi nam as que são ex clu si va men te
de las de cor ren tes, tor nan do-se inad mis-
sí ve is no pro ces so e não po dem en se jar
a ins tru ção cri mi nal e, com ma i or ra zão,
a de nún cia, a ins tru ção e o jul ga men to
(CF, art. 5º, LVI), ain da que te nha res ta do
so be ja men te com pro va do, por meio de-
las, que o juiz foi ví ti ma das con tu mé li as
do pa ci en te.”

Con clu são do jul ga men to:

“Ante o ex pos to, co nhe ço do pre-
sen te Writ e o de fi ro para tran car a ação
pe nal ins ta u ra da, de cla ran do nu los to dos
os atos pra ti ca dos que ti ve ram com base 
a gra va ção te le fô ni ca. De ter mi nan do o
de sen tra nha men to do ma te ri al ilí ci ta e in -
cons ti tu ci o nal men te gra va do, e que ser-
viu de pro va para a res pec ti va ação pe-
nal, bem como to das as pe ças ins tru-
men ta is dele ori un das e cons tan tes dos
res pec ti vos au tos, pro ce den do-se à sua
in ci ne ra ção.” (Ha be as Cor pus nº 72588-1
– Pa ra í ba, Tri bu nal Ple no, DJ 04.08.2000,
de ci são por ma i o ria de vo tos)

Des te modo, fica evi den te o ri gor ju rí di co com
que a Su pre ma Cor te de nos so país tra ta a ob ten-
ção da pro va por meio ilí ci to, en tre as qua is se in clu-
em a da es cu ta, por ter ce i ros, de con ver sa gra va da
por um dos in ter lo cu to res sem co nhe ci men to do ou -
tro, como fi cou cla ro no pri me i ro jul ga do aci ma ci ta-
do e pro fe ri do de po is da Lei nº 9.296/96, o que tor na
evi den te sua apli ca ção ao pre sen te caso.

Do Di re i to Cons ti tu ci o nal
Ao exa mi nar os tex tos cons ti tu ci o na is apli cá ve-

is, o re la tó rio ana li sa os vá ri os ti pos do ar ti go 55, da
Cons ti tu i ção, de mons tran do que o in ci so III, do art.

15, pre vê a per da ou sus pen são dos di re i tos po lí ti cos
no caso de con de na ção ju di ci al tran si ta da em jul ga-
do, en quan to du ra rem seus efe i tos. Lem bra que o in -
ci so IV, por sua vez, dis põe que per de rá o man da to o
de pu ta do ou se na dor que per der ou ti ver sus pen sos
os di re i tos po lí ti cos. E afir ma que, de for ma re dun-
dan te, o in ci so VI dis põe que so fre rá a mes ma pena o 
par la men tar que sub me ti do à con de na ção cri mi nal
em sen ten ça tran si ta da em jul ga do. E faz a dis tin ção
en tre ex tin ção e per da do man da to e seus res pec ti vos
pro ces sos, aque la de cla ra da pela Mesa Di re to ra, e
esta ob je to de de li be ra ção pelo Ple ná rio. Ao con trá rio
do que afir ma o re la tó rio, não há ne nhu ma re dun dân-
cia no in ci so VI do art. 55, por que ele tra ta de hi pó te se
dis tin ta, re le van te, in clu si ve, para a apre ci a ção des te
caso con cre to, pos to que pela dis ci pli na sis tê mi ca do
di re i to ma i or a hi pó te se de um in ci so ex clui a de ou tro.

Não há qual quer re dun dân cia, con vém in sis tir,
como de cla ra o re la tó rio.As hi pó te ses elen ca das pelo 
art. 55 da Cons ti tu i ção, são cla ras e dis tin tas umas
das ou tras, de cor ren do des ta dis tin ção sé ri as con se-
qüên ci as ju rí di cas para a dis ci pli na do pro ces so de
per da de man da to dos par la men ta res. O Inci so II tra ta
de pro ce di men to in com pa tí vel com o de co ro par la-
men tar e não en vol ve, até por que não po de ria, ato al -
gum pra ti ca do por pes soa que ain da não é par la men-
tar no mo men to em que o pra ti ca. O dis po si ti vo não
re tro a ge para atin gir a con du ta pre té ri ta de pes soa
que veio a se tor nar par la men tar de po is. Até por uma
ques tão de ló gi ca, o pro ce di men to que o dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal pre ten de pu nir é o da que le ci da dão no
exer cí cio do man da to par la men tar, e nun ca o pro ce di-
men to en quan to ci da dão co mum, cu jos atos fi cam
ads tri tos ao exa me do Ju di ciá rio. Por sua vez o in ci so
IV de ter mi na que a per da do man da to ve ri fi ca-se por
ló gi ca de cor rên cia da per da dos di re i tos po lí ti cos se
hou ve con de na ção tran si ta da em jul ga do no caso do
ar ti go 15, III, bem as sim como a con de na ção, in ci so
V, pela Jus ti ça Ele i to ral nos ca sos pre vis tos pela pró -
pria Cons ti tu i ção e que se li mi tam a fra u des e abu so
do po der eco nô mi co. São per das au to má ti cas, sim-
ples men te de cla ra das pela Mesa Di re to ra da Casa a
que per ten ce o par la men tar.

As de ma is con du tas, quan do im pli cam em de li-
tos pe na is, são re me ti das ao in ci so VI, e so men te
quan do tran si ta da em jul ga do a sen ten ça con de na tó-
ria e, mes mo as sim, a per da de man da to de pen de rá
de de li be ra ção do ple ná rio, por que po de rá ha ver con -
de na ções cri mi na is que não im pe çam o exer cí cio do
man da to, como em de li tos sem po ten ci a li da de ofen si-
va ao de co ro par la men tar, as sim con si de ra dos os de -
li tos de trân si to, ofen sas con tra as pes so as, ca lú nia,
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in fâ mia e di fa ma ção, quan do co me ti das fora do par la-
men to ou an tes da ti tu la ri da de do man da to. São di fe-
ren ças im por tan tes para a her me nêu ti ca do di re i to
ma i or, que o re la tó rio, tão pro li xo so bre os pos tu la dos
éti cos, de i xou de exa mi nar clas si fi can do-as ape nas
como re dun dan tes, o que, sob o en fo que ju rí di co, de -
mons tra a enor me fra gi li da de do seu con te ú do.

O re la tó rio, po rém, faz, nes ta al tu ra, dis tin ção
ade qua da so bre a prá ti ca de cri me por par la men tar e
in vo ca o in ci so LVII do art. 5º se gun do o qual “nin-
guém será con si de ra do cul pa do até o trân si to em
jul ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria”. E cita
vá ri os exem plos his tó ri cos ocor ri dos com par la men-
ta res bra si le i ros no pas sa do mais dis tan te, mos tran-
do en ten der a di fe ren ça en tre a prá ti ca de cri me e
suas con se qüên ci as cons ti tu ci o na is pe ran te o Par la-
men to, e ad mi tin do se rem dis tin tas, e ex clu den tes
uma das ou tras, as hi pó te ses dos in ci sos II, IV, V e VI
do art. 55 da Car ta Mag na. Mas, na pá gi na, 12, nega
tudo o que afir mou an tes, in clu si ve os pró pri os au to-
res ci ta dos, con clu in do que “a pro vi são cons ti tu ci o nal
do de co ro pre vis ta no in ci so II do art. 55, seja li mi ta da
pe los in ci sos IV, V e VI, do mes mo ar ti go 55, é im pro-
ce den te, ina de qua da e não en con tra res pal do na
dou tri na nem nos pre ce den tes de mais de meio sé cu-
lo do Con gres so Na ci o nal.” Sem no en tan to de mons-
trar a base ju rí di ca que sus ten ta ria sua tese, o que re -
sul tou em mera ma ni fes ta ção de opi nião, eis que não
se de mons tra o por quê de tal con clu são.

Esses tro pe ços téc ni cos são co muns quan do se 
re ú nem tra ba lhos di ver sos, en vol ven do ma té ria de
gran de com ple xi da de sem o ne ces sá rio cu i da do de
ade quá-las de modo a evi tar con tra di ções nos pró pri-
os ter mos. Con tu do, fica pos to o pro ble ma ful cral da
hi pó te se sob aná li se: os cri mes das es cu tas te le fô ni-
cas, co me ti dos na Ba hia, fo ram con su ma dos em épo -
ca cla ra men te de li mi ta da no tem po, quan do o Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães não era par la men tar.
Pelo re la tó rio ha ve ria de po i men tos acu san do-o de ter 
sido o man dan te de tais cri mes, ou par te de les, em bo-
ra os atos vi o la do res te nham tido au to ri za ção ju di ci-
al e, nes te caso, a ti pi ci da de se al te ra para ou tra fi gu-
ra de li tu o sa para qual ou con cor reu o juiz que ex pe diu
a or dem, ou o fun ci o ná rio que in clu iu, por ato ide o lo gi-
ca men te fal so, os te le fo nes de pes so as, cu jas es cu-
tas não te nham sido au to ri za das pelo ma gis tra do.
Mas no in qué ri to po li ci al, até o mo men to, nada exis te
que in cri mi ne o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e, 
se vier a exis tir, será da com pe tên cia ex clu si va do Ju -
di ciá rio.

Nes tas cir cuns tân ci as, ou seja, com juiz au to ri-
zan do a in ter cep ta ção, Se cre tá ria da Se gu ran ça exe -

cu tan do a or dem ju di ci al, a co a u to ria in te lec tu al, isto
é, a fi gu ra de um “man dan te” fica su je i ta a pro va de
ma te ri a li da de in dis cu tí vel, sem a qual a acu sa ção
não pode pros pe rar. Há de se ca rac te ri zar em que
mo men to o man dan te atu ou e so bre qua is agen tes do 
Esta do, so bre o juiz ou so bre os po li ci a is. Os de po i-
men tos de sim ples de sa fe tos pes so a is e pas si o na is,
como de ex-na mo ra da, ou o ma ri do su per ve ni en te
sob im pul so de ci ú mes re tro a ti vos, cons ti tu em fa tos a
se rem va lo ra dos na ins tân cia pró pria: o Ju di ciá rio.

Re co nhe ça-se no re la tó rio o en ten di men to cor -
re to nes te par ti cu lar, quan do sa li en ta:

“A apu ra ção, a ti pi fi ca ção, o in di ci a-
men to, a pro nún cia e o jul ga men to de de -
li tos pra ti ca dos por seus mem bros, não é 
de com pe tên cia de qual quer das Ca sas
do Con gres so.”

E o re la tó rio cita os ca sos de de li tos pra ti ca dos
den tro do re cin to do Con gres so Na ci o nal, para en fa ti-
zar ser do Po der Ju di ciá rio a com pe tên cia de jul-
gá-los. E ad mi te que o acu sa do da prá ti ca de cri me ou 
co-au to ria, se par la men tar, de ve rá ser jul ga do na ins -
tân cia pró pria e ao Con gres so Na ci o nal o fato pas sa-
rá a in te res sar so men te no fi nal, se hou ver sen ten ça
con de na tó ria com trân si to em jul ga do.

Não é de ma is lem brar que o art. 59, in ci so VII,
da Cons ti tu i ção Fe de ral au to ri za o Se na do Fe de ral,
bem como a Câ ma ra dos De pu ta dos a ex pe dir re so lu-
ções que têm a na tu re za de leis de am bas as Ca sas.
E a Re so lu ção nº 20/93 re sol ve por com ple to o mo -
men to a par tir do qual o par la men tar po de rá es tar su -
je i to ao pro ces so de que bra de de co ro, qual seja o iní -
cio do exer cí cio do man da to, o que se efe ti va com o
ato da pos se. To dos os ar ti gos da Re so lu ção nº 20/93
se re fe rem ao exer cí cio do man da to.

O re la tó rio, de po is de dis cor rer bri lhan te men te
so bre éti ca, vol ta ao caso con cre to, in va din do a com -
pe tên cia ju di ci al, que aca ba ra de pro cla mar:

“Ain da não se apu rou a quem os
cri mes apro ve i tam ou apro ve i ta ram, mas
não será di fí cil, sim ples men te exa mi nan-
do a lis ta das ví ti mas, ter uma evi dên cia
e, a par tir dela, se che gar a uma in fe rên-
cia. Os que po di am per pe trar os cri mes
já es tão apu ra dos e os que os pra ti ca-
ram, já es tão ca bal men te iden ti fi ca dos.
São au to res ma te ri a is, co-au to res, cúm-
pli ces e co ni ven tes, au to ri za ram sua ma -
te ri a li za ção e en tre ga ram a in te res ses es -
cu sos a pro pri e da de pú bli ca para pro ve i-
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to pri va do. Pra ti ca ram o cri me de omis-
são. A esse res pe i to, não há como de i xar
de re gis trar, mais uma vez, que o nome
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
foi apon ta do como au tor in te lec tu al des -
se cri me em vá ri os de po i men tos pres ta-
dos a Po lí cia Fe de ral.”

Se o Con gres so Na ci o nal não é com pe ten te
para jul gar o ato dito cri mi no so, por que esta in cur são
no mé ri to da ca u sa re ser va da ex clu si va men te ao Ju -
di ciá rio? E in cur são de sas tro sa por que o cri me de
omis são so men te pode ser pra ti ca do por aque le que
tem o de ver de im pe dir e não o faz. O man dan te de
um de li to co me te ato co mis si vo ao in cum bir a ou tro a
exe cu ção ma te ri al, ja ma is po de rá res pon der por
omis são de li ti va. A apre ci a ção téc ni ca er ra da, além
de in tro me ter-se na com pe tên cia ju di ci al, o faz de for -
ma equi vo ca da di an te da ciên cia ju rí di ca, o que com -
pro me te a isen ção, ou a se re ni da de, ou a dis cri ção,
ou a pru dên cia, re ser va, cir cuns pe ção, exi gi da do Se -
na do da Re pú bli ca em ca sos que fo gem de sua com -
pe tên cia fun ci o nal.

O re la tó rio sus ten ta em se gui da que a fal ta de
com pe tên cia do Se na do não “im pe de de nos in dig-
nar mos”. A fra se é de efe i to, mas com pro me te toda a
tese da se pa ra ção fun ci o nal dos po de res e pre pa ra a
de ci são po lí ti ca para ser fun da da na in dig na ção, cir -
cuns tân cia tam bém in dig na de qual quer jul ga dor que, 
an tes de tudo, tem com pro mis so com a se re ni da de
na ter rí vel fun ção de pu nir seu se me lhan te se gun do
os pres su pos tos le ga is e não se gun do suas in dig na-
ções pes so a is.

Embo ra tro pe çan do nes tes as pec tos téc ni cos, o 
re la tó rio ad mi te duas si tu a ções cla ras: o Se na do não
tem com pe tên cia para apre ci ar os fa tos cri mi no sos e,
se hou ve par ti ci pa ção ne les do acu sa do, te ria sido
em épo ca quan do não era par la men tar, o que tor na
im pos sí vel a ofen sa ao de co ro da Casa à qual não
per ten cia. O con te ú do da de nún cia era este e não ou -
tro. Mas o re la tó rio in cli nou-se para o ví cio da de ci são
ex tra  pe ti ta, ino van do fan tas ti ca men te a ma té ria sob
aná li se. Acu sou o Se na dor de ha ver re ve la do o con te-
ú do de gra va ções te le fô ni cas quan do já es ta va di plo-
ma do para o novo man da to e, por tan to, já era par la-
men tar. Assim o re la tó rio ser viu-se de idên ti ca ili ci tu-
de para re ve lar con ver sa pri va da en tre o acu sa do e o
jor na lis ta, sob a per mis são des te e não da que le.

Daí a re pe ti da ên fa se dada pelo re la tó rio, de for -
ma qua se ex clu si va, ao de po i men to do jor na lis ta Luiz
Cláu dio da Cu nha, que ape nas re ve la a con ver sa te -
le fô ni ca e toca uma gra va ção dela, o que faz re ca ir

so bre o pro fis si o nal de im pren sa to das as ofen sas éti -
cas sus ten ta das no re la tó rio aqui ana li sa do. A con ver-
sa te le fô ni ca re gis tra da por um dos in ter lo cu to res,
sem que o ou tro sa i ba, para ser usa da con tra este, e
ma ni fes ta tra i ção à con fi an ça, além da vi o la ção a di -
re i to cons ti tu ci o nal e, no caso, se cons ti tu iu em os ten-
si va prá ti ca de cri me no pró prio re cin to em que se
pro ces sa o jul ga men to, a teor dos jul ga dos já ci ta dos
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. E, em se tra tan do de
jor na lis ta, exis te a que bra de an ti ga re gra éti ca pro fis-
si o nal de con ver sar em off re cord, pre ci sa men te
para as se gu rar que o diá lo go não seja gra va do.

O re la tó rio se uti li za da ili ci tu de para acu sar o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Logo, es ta ria a
apro ve i tar o mes mo com por ta men to ilí ci to atri bu í do
ao acu sa do.

Ca be ria, en tão, ques ti o nar: a con ver sa gra va da,
em cir cuns tân ci as tor na das ilí ci tas pela di vul ga ção,
pode con fi gu rar ofen sa ao de co ro par la men tar? Va-
mos exa mi nar o que foi trans cri to no re la tó rio:

– “Anto nio Car los Ma ga lhães – (...) Eu
até que ria... fi quei ir ri ta do por que des tru í-
ram... por que aqui lo não pre ci sa va des tru ir.

– Re pór ter – Pois é, pois é.
– Anto nio Car los Ma ga lhães – Di zia

que não ti nha, pron to.”

Mu i to di fí cil con si de rar es tas duas fra ses como
ofen sa ao de co ro par la men tar, mes mo no con tex to da
con ver sa não trans cri ta. Mais di fí cil ain da é tor ná-las
ele men to su fi ci en te de com pro va ção da que bra do de -
co ro par la men tar a en se jar a per da do man da to.

Mas o re la tó rio do ilus tre Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta vai além, ao ti rar daí con clu sões e in fe rên ci as
es pe cu la ti vas, ver bis:

“A su ges tão do no bre Se na dor é es-
pon tâ nea, na tu ral, im pul si va, vo lun tá ria,
qua se in con tro lá vel, pois S. Exª, como re -
gis tra em seus es cla re ci men tos, des co-
nhe cia que es ta va sen do gra va do. Mas é
re ve la do ra tam bém, pois tra duz tal vez um
há bi to, quem sabe um de se jo, em face de
al guns pre ce den tes. Mas, so bre tu do, ao
re ve lar sua ir ri ta ção com a des tru i ção das 
fi tas, o se na dor nos leva a acre di tar que,
se não man dou “gram pe ar,” ti nha co nhe-
ci men to da prá ti ca do cri me.”

Que há bi to? Que de se jo? Que pre ce den tes?
São me ras con jec tu ras do Re la tor sem ne nhum fun -
da men to no caso con cre to. E ao cri ti car a ir ri ta ção do
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Se na dor Anto nio Car los di an te da des tru i ção das fi -
tas, o re la tó rio con clui que, “se não man dou gram pe-
ar, ti nha co nhe ci men to da prá ti ca do cri me”, o que
não pas sa de mera ila ção do emi nen te Re la tor, des -
pro vi da de com pro va ção, ex ce to pela sua pró pria
con vic ção pes so al.

Ca be ria en tão novo ques ti o na men to: em que
isto ofen de ao de co ro par la men tar? Se o acu sa do ti -
ves se co nhe ci men to da prá ti ca do cri me, de quan do
data o co nhe ci men to, de que épo ca, de quan do ain da
não era par la men tar ou de po is? O re la tó rio não es pe-
ci fi ca, mes mo por que, nes te pon to da ma i or re le vân-
cia, per deu-se em ila ções e con jec tu ras de or dem
sub je ti va, nada ofe re cen do de con cre to ou útil para
um pro ces so le gal, já que a pro va ilí ci ta, tal como con -
si de ra da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, não ser ve
para nada, bem como para nada ser ve o que dela se
ex tra iu, in clu si ve as ila ções do re la tó rio que, con ta mi-
na das pela ori gem, são igual men te ilí ci tas.

Na con clu são do re la tó rio, o ilus tre Se na dor Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or jul ga pro ce den te a de nún cia
“que mo ti vou esta apre ci a ção pre li mi nar”, des ti na da,
por tan to, à in ves ti ga ção, mas con clui pela con de na-
ção no mé ri to do fu tu ro pro ces so e vota pela cas sa-
ção do man da to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, an te ci pan do-se, as sim, ao pro ces so prin ci pal,
ain da não ins ta u ra do, e à de ci são do ple ná rio des ta
Alta Câ ma ra, che gan do ao inu si ta do de apon tar, mes -
mo an tes do pro ces so ins ta u ra do a úni ca pena que
de se ja ver apli ca da, o que im pli ca  re es cre ver o pró -
prio Có di go de Éti ca do Se na do da Re pú bli ca.

Tal vez a já men ci o na da in dig na ção do no bre
Se na dor te nha con du zi do a esta pre ci pi ta da con clu-
são, pos to que de so be de ceu ao que fi cou de ci di do
pelo pró prio Con se lho de Éti ca e de De co ro, quan do
au to ri zou a in ves ti ga ção pre li mi nar ex pres sa men te
de li mi ta da na pro cla ma ção do re sul ta do da vo ta ção
pelo ilus tre Pre si den te Ju vên cio da Fon se ca, ver bis:

“...de cla ro re ce bi da a de nún cia re la-
ti va a even tu al des cum pri men to le gal por 
par te do Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães quan to a fato das in ter cep ta ções
te le fô ni cas in de vi das de que dá no tí cia o
Inqué ri to Po li ci al IPL nº 01-0037/2003.”

Logo o fato im pu ta do é cer to e de fi ni do: pos sí vel
par ti ci pa ção do acu sa do no ato das in ter cep ta ções
te le fô ni cas ob je to da que las in ves ti ga ções po li ci a is e
não ou tro fato, isto é, a con ver sa do acu sa do com o
jor na lis ta da IstoÉ. No re la tó rio, o no bre Se na dor Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or ad mi te que o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães não foi iden ti fi ca do, pelo in qué ri to,

como au tor, ou man dan te, ou como ten do par ti ci pa do
atra vés de qual quer ou tra for ma de co-au to ria, e des -
via sua con clu são para fato di ver so: a di vul ga ção do
con te ú do das gra va ções em épo ca pos te ri or à sua re -
a li za ção, o que te ria sido cons ta ta do pela con ver sa
te le fô ni ca com um jor na lis ta quan do o acu sa do pro -
tes tou con tra a in for ma ção de que as fi tas gra va das
te ri am sido des tru í das.

Assim o re la tó rio des vi ou-se da ques tão prin ci-
pal da de nún cia re ce bi da pelo Con se lho e in cor reu na 
de ci são ex tra-pe ti ta ao opi nar pela aber tu ra do pro -
ces so por fato di fe ren te, que nem se quer cons ta do
in qué ri to po li ci al ex pres sa men te ci ta do na de nún cia,
uti li zan do-se de mera e in ci pi en te ma ni fes ta ção do
Se na dor acu sa do, que diga-se des co nhe cia es tar
sen do gra va do, como pro va de que ele te ria co nhe ci-
men to das gra va ções, im pu ta ção que, mes mo em
tese, nada tem a ver com au to ria ou co-au to ria dos
cri mes ci ta dos na de nún cia, e mu i to me nos com o de -
co ro par la men tar.

Impõe-se se re ni da de na apre ci a ção des tas cir -
cuns tân ci as: a co-au to ria, ou qual quer ato de par ti ci-
pa ção na ma te ri a li za ção do ilí ci to, pela épo ca em que
este se deu, não con fi gu ra ria, ain da que pro va da, fal -
ta de de co ro par la men tar por que o acu sa do não era
par la men tar na oca sião.

Ter co nhe ci men to de al gu mas das cen te nas de
gra va ções re fe ri das no in qué ri to po li ci al e di vul gá-las,
mes mo que ver da de fos se, ja ma is con fi gu ra ria fal ta
de de co ro, pri me i ro por que, como se con clui, da data
des tes fa tos, o acu sa do ain da não era par la men tar.
So men te a con ver sa com o jor na lis ta foi efe ti va da
quan do o Se na dor Anto nio Car los já es ta va di plo ma-
do e a con ver sa, em si, não con fi gu ra fal ta de de co ro,
por que se re fe re cla ra men te a fa tos pre té ri tos.

Pre ten der cul pá-lo pe las im pres sões tro ca das
com jor na lis ta e in fe rir cul pa da sim ples re fe rên cia
aos fa tos ocor ri dos an tes de sua ele i ção e di plo ma-
ção, é le var lon ge de ma is frá ge is fun da men tos para a
con de na ção, em es pe ci al a pena má xi ma como se
pro põe, o que con tra ria to dos os prin cí pi os de qual -
quer tipo de di re i to pu ni ti vo, que sem pre exi ge pro va
de par ti ci pa ção con cre ta nos fa tos e, quan to ao de co-
ro par la men tar, a exi gên cia mí ni ma é ser par la men tar
na épo ca de suas ocor rên ci as.

A apli ca ção de san ção pu ni ti va, em es pe ci al em
hi pó te ses em se pre ten de aque la mais gra ve, pres su-
põe a ple na ade qua ção da con du ta do acu sa do ao
tipo le gal, sob pena de se tor nar in jus ti ça ir re pa rá vel e 
con de ná vel do pon to de vis ta ju rí di co e mo ral.
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Fora des tes pa râ me tros ju rí di cos e po lí ti cos, o
Se na do co me te ria um ato de in jus ti ça apro van do o re -
la tó rio, so bre tu do quan do, à fal ta de subs tân cia na
acu sa ção, o ilus tre Re la tor agar ra-se ao pas sa do
caso do pa i nel, in si nu an do ter ha vi do re in ci dên cia, ra -
ci o cí nio tor tu o so por que re in ci dên cia ha ve ria se con -
de na ção ti ves se ha vi do e ou tra prá ti ca pu ní vel hou-
ves se se con cre ti za do no exer cí cio de novo man da to
par la men tar. Em di re i to pe nal, e todo pro ces so de pu -
ni ção está sub me ti do às mes mas re gras, não se ad -
mi te cri té ri os sub je ti vos, opi niões pes so a is, con ce i tos
e pre con ce i tos, e, mu i to me nos, ana lo gia, sis te ma re -
pu di a do por to das as ci vi li za ções em vir tu de de suas
des vir tu des in si di o sas, cru éis e con trá ri as à ciên cia
ju rí di ca, o que sem pre de sá gua na in jus ti ça e no des -
po tis mo.

E dú vi da não há quan to à uti li za ção de pro va ob -
ti da por meio ilí ci to, mo ti vo pelo qual o re la tó rio, que
ape nas dela se ser viu, tor nou-se tam bém im pres tá vel
ao fim que se des ti na.

O fato, por tan to, há de ser de i xa do para a jus ti-
ça, e  Se na do Fe de ral so men te de ve rá vol tar a se pre -
o cu par com ele se so bre vi er con de na ção pe nal tran -
si ta da em jul ga do con tra o acu sa do, mo men to em
que in ci di rá o in ci so VI, do art. 55 da Cons ti tu i ção.

Por es tes mo ti vos, con si de ran do que to dos os
fa tos ob je to da pre sen te in ves ti ga ção são an te ri o res
ao exer cí cio do man da to e a úni ca in vo ca da pro va co -
lhi da foi de for ma ilí ci ta, in ca bí vel a aber tu ra de pro -
ces so, em es pe ci al quan do, na for ma do voto do Re la-
tor, já se des ti na a apli ca ção de pena pré-con ce bi da,
si tu a ção inad mis sí vel no Esta do De mo crá ti co de Di -
re i to, ra zão pela qual apre sen to o pre sen te voto di ver-
gen te pro pon do, ante o fato de que o re pre sen ta do
não se en con tra va no exer cí cio de man da to par la-
men tar à épo ca dos fa tos, a in su fi ciên cia das pro vas e 
a ili ci tu de da úni ca apon ta da para sus ten tar o re la tó-
rio do emi nen te Re la tor, o ar qui va men to da De nún cia
nº 01/2003.

É o meu voto
Sala das Ses sões do Con se lho de Éti ca, 29 de

abril de 2003. – Se na dor Pa u lo Octá vio, Mem bro ti tu-
lar.

(*)PARECER Nº 345, DE 2003 – CEDP

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2003

(*) A De nún cia nº 1, de 2003, será pu bli ca da em Su ple men to a
esta edi ção.

I – Re la tó rio

Cum prin do de ci são da ma i o ria de seus mem-
bros, ado ta da na re u nião de 18 de mar ço, este Con -
se lho re sol veu pro ce der, nos ter mos do § 2º do art. 17
da Re so lu ção nº 20, de 1993, à apre ci a ção pre li mi nar
e su má ria de fa tos tra zi dos a seu co nhe ci men to que,
con fir ma dos, po de ri am cons ti tu ir, em tese, que bra do
de co ro par la men tar atri bu í do ao ex-Pre si den te des ta
Casa e in te gran te da re pre sen ta ção do Esta do da Ba -
hia, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Por pro pos ta des te Re la tor, igual men te apro va-
da pelo Ple ná rio do Con se lho, fo ram co lhi dos os de -
po i men tos do De le ga do da Po lí cia Fe de ral Ge si val
Go mes de Sou za, en car re ga do do in qué ri to po li ci al
ins ta u ra do para apu ra ção de de li tos que, com a par ti-
ci pa ção e co ni vên cia de po li ci a is e di ri gen tes da Se -
cre ta ria de Se gu ran ça, ocor re ram no Esta do da Ba -
hia, e dos jor na lis tas Luiz Cláu dio Cu nha e We i ler Di -
niz, re pór te res da re vis ta IstoÉ. To ma mos co nhe ci-
men to, por fim, dos es cla re ci men tos que o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães jul gou opor tu no en vi ar ao
Con se lho, por meio de seu ad vo ga do.

No in qué ri to po li ci al já fo ram in di ci a das pelo me -
nos sete pes so as, que po de rão res pon der, pe ran te a
Jus ti ça, pela prá ti ca de di ver sos de li tos, to dos ti dos
como au to res ma te ri a is e/ou cúm pli ces dos cri mes já
ti pi fi ca dos, sem que se te nha apu ra do, até ago ra,
even tu al au to ria in te lec tu al ou iden ti fi ca do o man dan-
te ou man dan tes des ses atos de li tu o sos. Re gis tre-se
que nos au tos do in qué ri to po li ci al há de po i men tos
que no me i am o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
au tor in te lec tu al da es cu ta clan des ti na, fato que ao fi -
nal do pro ce di men to res ta rá es cla re ci do.

Aqui nes te Con se lho, por seu tur no, so bre o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães pesa so bre tu do a
sus pe i ta de, em pro ve i to pró prio, e para a con se cu ção
de ob je ti vos po lí ti cos e pes so a is de seu in te res se, ter
se uti li za do do pro du to dos cri mes de vi o la ção do si gi-
lo te le fô ni co, pro te gi do pelo art. 5º, in ci so XII da Cons -
ti tu i ção Fe de ral e da in ti mi da de, da vida pri va da, da
hon ra e da ima gem das pes so as, tu te la das pelo in ci-
so X do mes mo dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, di vul gan do
para ter ce i ros o teor de al gu mas das con ver sas re gis-
tra das de for ma ile gal.

Du ran te a to ma da dos de po i men tos dos jor na-
lis tas Luiz Cláu dio Cu nha e We i ler Di niz, o Con se lho
ou viu do pri me i ro des ses pro fis si o na is a acu sa ção de
que S. Exª o Sr. Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
lhe te ria con fi den ci a do, em en tre vis ta con ce di da no
dia 30 de ja ne i ro do ano em cur so, ser o man dan te
das gra va ções ile ga is a que se pro ce deu em ins ta la-
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ções da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca de seu
Esta do. Nes sa opor tu ni da de, par te da trans cri ção
des sas gra va ções, cuja có pia se en con tra em po der
des te Con se lho, lhe te ria sido en tre gue pelo Se na dor,
a pe di do do jor na lis ta, para de vo lu ção no dia se guin te
ao do en con tro. Adi an tou ain da que idên ti cos do cu-
men tos fo ram for ne ci dos tam bém a dois ou tros jor na-
lis tas que de sen vol vem suas ati vi da des em Bra sí lia.
O Con se lho to mou co nhe ci men to, igual men te, de
gra va ção cuja au ten ti ci da de foi cer ti fi ca da por pe ri to
ha bi li ta do, re fe ren te à con ver sa te le fô ni ca man ti da
en tre o de po en te e nos so ilus tre co le ga, no dia 6 de
fe ve re i ro, re gis tra da sem o co nhe ci men to de S. Exª.
Nes se diá lo go, o jor na lis ta pede li cen ça para re ve lar
se rem ori gi ná ri os de re gis tros de con ver sas te le fô ni-
cas os fa tos re ve la dos em re por ta gem na edi ção de
nº 1.741 da re vis ta da qual é re pór ter. A per mis são foi
ne ga da por S. Exª, sob a ale ga ção de que isto im pli-
ca ria re co nhe cer a prá ti ca de gra va ção, clas si fi ca da
por S. Exª como “ili ci tu de”. Eis aí o pri me i ro in dí cio for-
te do en vol vi men to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães com o caso do “gram po”. Ora, se S. Exª nada ti -
nha com o caso, por que ne gar a per mis são so li ci ta-
da? A au to ri da de para dis por das in for ma ções que
são fru to de um ato ilí ci to trai o en vol vi men to da que le
par la men tar com a sua pro du ção e/ou dis tri bu i ção.

Nos es cla re ci men tos que en vi ou a este Con se-
lho, em nos sa úl ti ma ses são, S. Exª ar gúi a pre li mi nar
de que “os fa tos mar ca dos pela sin di cân cia des te
Con se lho de Éti ca fo gem da sua com pe tên cia, na me -
di da em que se diz que são fa tos ocor ri dos em da tas
nas qua is não era eu par la men tar”. Assi na la tam bém
que “pa re ce di fí cil vi su a li zar uma que bra de de co ro
par la men tar por um não par la men tar; por quem não
se en con tra va no exer cí cio de man da to par la men tar”.
Invo ca ain da o ar gu men to de que tra tan do-se de fa tos
“ob je to de ope ra ção re gu lar pela Po lí cia Fe de ral, po -
dem” – ad mi ta-se para ar mar o ra ci o cí nio – “re sul tar
na pro po si tu ra, pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
de ação pe nal”. E com ple ta, aí já de for ma que en ten-
do im pro ce den te, que “so men te nes ta hi pó te se,” – e é
o que está dito na Cons ti tu i ção Fe de ral (ar ti go 55, VI
e § 2º) – “vin do o par la men tar a ser con de na do e tran -
si ta do em jul ga do a de ci são, o Se na do Fe de ral de ci di-
rá pela per da ou não do man da to po pu lar”.

É o re la tó rio.

II – Pa re cer

A) De li tos, o de ver do Con gres so

A apu ra ção, a ti pi fi ca ção, o in di ci a men to, a pro -
nún cia e o jul ga men to de de li tos pra ti ca dos por seus 

mem bros, não é da com pe tên cia de qual quer das
Ca sas do Con gres so. Elas ca bem, como em re la ção
a qual quer ci da dão, aos ór gãos e ins ti tu i ções pre vis-
tos na Cons ti tu i ção e nas leis: à Po lí cia, ao Mi nis té-
rio Pú bli co, ti tu lar da ação pe nal e aos ór gãos com-
pe ten tes do Po der Ju di ciá rio, ma gis tra dos e tri bu na is.

Para tan to, a Cons ti tu i ção, em seu art. 15, in ci so
III, pre vê a per da ou sus pen são dos di re i tos po lí ti cos
no caso de con de na ção ju di ci al tran si ta da em jul ga-
do, en quan to du ra rem os seus efe i tos. O art. 55, in ci-
so IV, por sua vez, dis põe que per de rá o man da to o
de pu ta do ou se na dor que “per der ou ti ver sus pen sos
seus di re i tos po lí ti cos”. De for ma re dun dan te, pres-
cre ve ain da, no in ci so VI do mes mo dis po si ti vo, que
tam bém so fre rá a mes ma pena o par la men tar que
“so frer con de na ção cri mi nal em sen ten ça tran si ta da
em jul ga do”. A dis tin ção de cor re da di fe ren ça ju rí di ca
en tre per da e ex tin ção do man da to. A ex tin ção, pre vis-
ta no in ci so IV, em face da per da ou sus pen são dos di -
re i tos po lí ti cos, é de cla ra da pela Mesa, de ofí cio, ou
pro vo ca ção de qual quer de seus mem bros ou de par-
ti do po lí ti co re pre sen ta do no Con gres so Na ci o nal. A
per da, de cor ren te de sen ten ça cri mi nal con de na tó ria
tran si ta da em jul ga do, de acor do com o in ci so VI, exi -
ge de li be ra ção de dois ter ços dos mem bros da Câ ma-
ra a que per ten cer o par la men tar.

Esse en ten di men to é pa cí fi co, não exis tem di -
ver gên ci as. Assim se tem pro ce di do até esta data, e
os pre ce den tes da his tó ria par la men tar bra si le i ra
apon tam to dos no mes mo sen ti do. Entre ou tras ra-
zões, em de cor rên cia de prin cí pio ju rí di co uni ver sal,
ado ta do em nos sas Cons ti tu i ções, in clu si ve na atu al,
na for ma do in ci so LVII do art. 5º, se gun do o qual “nin -
guém será con si de ra do cul pa do até o trân si to em jul -
ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria”.

Essa tem sido, in va ri a vel men te, a con du ta do
Par la men to, des de o iní cio de nos sa vida cons ti tu ci o-
nal, a co me çar pe los epi só di os da re vo lu ção li be ral de 
1842, quan do o Se na do apre ci ou os pe di dos de li cen-
ça para pro ces sar duas das mais pro e mi nen tes fi gu-
ras his tó ri cas do País, o en tão Se na dor e ex-Re gen te
do Impé rio, pa dre Di o go Antô nio Fe i jó e o re ma nes-
cen te das lu tas pela Inde pen dên cia, o Se na dor Ni co-
lau Pe re i ra de Cam pos Ver gue i ro. Fe i jó, como é sa bi-
do, mor reu pou co tem po de po is, ex tin guin do-se o pro -
ces so e por isso não che gou a ser jul ga do. E Ver gue i-
ro não teve sen ten ça por não ter esta Casa con ce di do
li cen ça para a ins ta u ra ção do res pec ti vo in qué ri to po -
li ci al.

Assim tam bém se tem pro ce di do, até mes mo
em re la ção aos de li tos pra ti ca dos nos re cin tos dos
ple ná ri os ou nas de ma is de pen dên ci as das duas Ca -
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sas do Con gres so. Foi o que ocor reu em ses são do
Se na do, no epi só dio em que per deu a vida o su plen te
de Se na dor Ka i ra la José Ka i ra la, de meu Esta do, em
1963. Os dois pro ta go nis tas fo ram au tu a dos em fla -
gran te por de ter mi na ção do Pre si den te, Se na dor
Auro de Mou ra Andra de, re co lhi dos ao quar tel do Ba -
ta lhão da Gu ar da Pre si den ci al e às ins ta la ções do
Co man do da Base Aé rea de Bra sí lia, onde per ma ne-
ce ram du ran te sete me ses, até a ab sol vi ção de am -
bos. De po is de jul ga dos pelo Tri bu nal de Jus ti ça do
Dis tri to Fe de ral, re to ma ram seus man da tos, e os
exer ce ram até o fim, sem mais con se qüên ci as.

O mes mo se ve ri fi cou em re la ção ao in ci den te
que teve lu gar nas de pen dên ci as co muns da Câ ma ra
e do Se na do em Bra sí lia, no epi só dio da ten ta ti va de
ho mi cí dio pra ti ca da con tra o De pu ta do Está cio Sou to
Ma i or, ví ti ma de cin co dis pa ros de arma de fogo. O
au tor, tam bém de pu ta do, de po is dos pro ce di men tos
le ga is, veio a ser ele i to para esta Casa e de sem pe-
nhou, com bri lho e cor re ção, os seus su ces si vos
man da tos.

Os pro ce di men tos fo ram os mes mos, nos epi só-
di os de li tu o sos ocor ri dos na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Eles re mon tam ao ho mi cí dio pra ti ca do com o uso de
arma de fogo no ple ná rio do Pa lá cio Ti ra den tes, em
ju lho de 1929, de que foi ví ti ma o De pu ta do per nam-
bu ca no Sou za Fi lho, no auge de uma dis cus são so bre
os re sul ta dos da cam pa nha da Ali an ça Li be ral. O au -
tor, tam bém re pre sen tan te na que la Casa do Con-
gres so, ter mi nou ab sol vi do do pro ces so cri mi nal a
que foi sub me ti do e pros se guiu na vida pú bli ca, ain da
por lon go tem po, com re co nhe ci do e re le van te pro ta-
go nis mo. Da mes ma for ma, nas duas su ces si vas
agres sões fí si cas pra ti ca das no mes mo dia, uma num 
dos cor re do res e ou tra no pró prio ple ná rio, con tra o
De pu ta do Edmun do Bar re to Pin to, du ran te uma das
ses sões da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de
1946, por dois de seus in te gran tes, um de pu ta do e
um se na dor. Os acon te ci men tos tam bém ti ve ram o
mes mo des fe cho, em re la ção a ou tro de pu ta do que,
du ran te a se gun da le gis la tu ra or di ná ria, aten tou a tiro
con tra a vida de uma fun ci o ná ria nas ins ta la ções do
Pa lá cio Ti ra den tes e que, por si nal, tam bém veio a
exer cer mais de um man da to nes ta Casa. Nes te caso, 
o par la men tar não che gou a ser pro ces sa do por que,
com o tes te mu nho da pró pria ví ti ma, ale gou ter sido
aci den tal o dis pa ro de sua arma de fogo.

Esta di gres são ser ve ape nas para sus ten tar a
tese de que não cabe a qual quer das Ca sas do Con -
gres so pu nir cri mi nal men te de li tos pra ti ca dos por
seus mem bros, den tro ou fora de suas ins ta la ções.
Com pe te-lhes, sim, apu rar, e even tu al men te pu nir

com a pena de per da do man da to, au to res de pro ce di-
men tos que pos sam im por tar na prá ti ca de cri mes de -
cor ren tes de suas prer ro ga ti vas par la men ta res, como 
se ve ri fi cou no co nhe ci do epi só dio dos ilí ci tos de
mem bros da Co mis são Mis ta do Orça men to. Nes te
caso, con vém fri sar, foi me di da ado ta da em de cor rên-
cia de in ves ti ga ções de uma Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to es pe ci fi ca men te cri a da para este fim, em 
face de de nún ci as tor na das pú bli cas por ex-fun ci o ná-
rio des ta Casa. Nem se po de ria pro ce der de ou tra
ma ne i ra, já que os cri mes de cor re ram de ilí ci tos pra ti-
ca dos em con se qüên cia da con di ção de par la men tar,
que só o Con gres so po de ria apu rar e even tu al men te
pu nir.

Os pro ce di men tos pe na is, no en tan to, ocor re-
ram na es fe ra pró pria do Mi nis té rio Pú bli co e do Ju di-
ciá rio e, como em to dos os de ma is ca sos aqui in vo ca-
dos, não é do co nhe ci men to pú bli co ne nhu ma sen-
ten ça ju di ci al tran si ta da em jul ga do, o que não im pe-
diu a cas sa ção dos man da tos de vá ri os par la men ta-
res, por atos con si de ra dos in com pa tí ve is com o de co-
ro par la men tar. As que co nhe ce mos, como no caso
do in qué ri to a que res pon de o ex-Se na dor Luís Este -
vão, é ab so lu tó ria e não tran si ta da em jul ga do, já que
pen den te de re cur so do Mi nis té rio Pú bli co. No caso
dos fa tos im pu ta dos na Le gis la tu ra pas sa da a S. Exas

os Srs. Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães, José
Ro ber to Arru da e Ja der Bar ba lho os res pec ti vos pro -
ces sos pe na is en con tram-se, ao que se sabe, pen-
den tes de de ci são ju di ci al e igual men te não fo ram ob -
je to de sen ten ças, sal vo a pres cri ção de cla ra da de
um dos pro ce di men tos re fe ren tes ao ex-Se na dor e
atu al De pu ta do pelo Esta do do Pará.

Entre 1989 e 2001, 23 par la men ta res fe de ra is
per de ram o man da to. E ne nhum de les por con de na-
ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do. Nes se úl ti mo
ano, se gun do le van ta men to do Con se lho de De fe sa
dos Di re i tos da Pes soa Hu ma na, fe i to em 15 es ta-
dos, nada me nos de 184 pro ces sos con tra de pu ta-
dos es ta du a is tra mi ta vam na Jus ti ça. Idên ti ca es ta-
tís ti ca apon ta va, na mes ma épo ca, para a exis tên-
cia de 21 de pu ta dos fe de ra is e um se na dor pen den-
tes de li cen ça de suas câ ma ras para se rem pro ces-
sa dos.

To dos es ses pre ce den tes ser vem para jus ti fi car
que os fa tos ob je to des ta ve ri fi ca ção pre li mi nar di zem
res pe i to, por tan to, à prá ti ca ou não de vi o la ção do de -
co ro par la men tar. São duas es fe ras dis tin tas de acu -
sa ções re la ti vas a atos de nun ci a dos por vá ri as ví ti-
mas. De uma des sas es fe ras já se ocu pa a Po lí cia Fe -
de ral, da ou tra se en car re ga este Con se lho.
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Uma diz res pe i to ao cam po da le ga li da de, ou tra
se cin ge ao da mo ra li da de. Uma dis tin ção, por si nal,
que, além de fun da men tal, foi ca rac te ri za da, como
ve re mos, há mais de dois sé cu los.

B) O de co ro no Di re i to Cons ti tu ci o nal bra si le i ro
O ins ti tu to do “de co ro par la men tar” foi in cor po-

ra do ao Di re i to Cons ti tu ci o nal bra si le i ro le gis la do, du -
ran te a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de 1946.
De cor reu da Emen da nº 949, de 15 de ju nho, de au to-
ria de um dos mais emi nen tes ho mens pú bli cos bra si-
le i ros, o en tão De pu ta do Cons ti tu in te Ali o mar Ba le e i-
ro, da UDN da Ba hia, mais tar de Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, além de ter sido par la men tar de vas -
ta eru di ção e no tó ria atu a ção em to dos os man da tos
que exer ceu. Sua pro pos ta foi apo i a da por qua tro de
seus co le gas de re pre sen ta ção par ti dá ria, cons ti tu in-
tes pelo mes mo Esta do, os De pu ta dos Nes tor Du ar te,
João Men des, Rui San tos e Luiz Vi a na. Os dois úl ti-
mos vi e ram a re pre sen tar o glo ri o so Esta do da Ba hia
nes ta Casa, tor nan do-se Luiz Vi a na um dos mais ilus -
tres ex-pre si den tes do Se na do re pu bli ca no. O tex to
pro pos to, que man da va acres cen tar mais um pa rá-
gra fo ao art. 18 do pro je to ela bo ra do pela Co mis são
Cons ti tu ci o nal, dis pu nha:

Per de rá o man da to o de pu ta do ou se-
na dor cujo pro ce di men to, pelo voto de dois
ter ços de seus pa res, for re pu ta do in con ve-
ni en te ao de co ro da Câ ma ra a que per ten-
cer.

A re da ção, in cor po ra da ao tex to cons ti tu ci o nal
como § 2º do art. 48, teve a re da ção le ve men te al te ra-
da:

Per de rá, igual men te, o man da to o de-
pu ta do ou se na dor cujo pro ce di men to seja
re pu ta do, pelo voto de dois ter ços dos mem -
bros de sua Câ ma ra, in com pa tí vel com o
de co ro par la men tar.

A fór mu la foi uti li za da pela pri me i ra vez em nos -
sa Cons ti tu i ção, e con fes so des co nhe cer se ou tro tex -
to cons ti tu ci o nal de país es tran ge i ro, co e tâ neo ou
pos te ri or, che gou a ado tá-la nos mes mos ter mos ou
com esse mes mo in tu i to. Na jus ti fi ca ti va, os au to res
in vo ca ram os exem plos dos Esta dos Uni dos, da Fran -
ça, da Argen ti na e do Equa dor, pro mul ga da um ano
an tes, e as prá ti cas par la men ta res do Re i no Uni do. A
emen da era pre mo ni tó ria pois, duas se ma nas de po is,
ocor reu o epi só dio que le va ria à per da do man da to
par la men tar de um dos cons ti tu in tes a que veio ser
apli ca do esse prin cí pio.

Como é do co nhe ci men to ge ral, a Cons ti tu i ção
de 1946 foi pro mul ga da em 18 de se tem bro, data em
que en trou em vi gor. No ano se guin te, a Câ ma ra fez
re tro a gir esse dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, apli can do-o
ao De pu ta do Edmun do Bar re to Pin to, por ato pra ti ca-
do quan do a Cons ti tu i ção se quer exis tia. A pena de -
cor reu de re por ta gem pu bli ca da na re vis ta O Cru ze i-
ro, em sua edi ção de 29 de ju nho de 1946, em que o
par la men tar apa re ce, em qua tro de de zes se is fo to-
gra fi as, tra jan do ca mi sa, gra va ta e a par te su pe ri or de 
um fra que, de i xan do à vis ta as cu e cas. As fo tos im pu-
den tes, em que os par la men ta res vi ram uma ati tu de
des ti na da a cho car os le i to res, com pro me ten do a
com pos tu ra, a dig ni da de e a de cên cia de um man da-
tá rio do povo e da Casa que ele in te gra va, trans for ma-
ram S. Exa no pri me i ro par la men tar a per der o man da-
to sob a acu sa ção de fal ta de de co ro, re ve lan do o ri -
gor com que a me di da co me çou a ser pra ti ca da em
nos sa his tó ria po lí ti ca. A des pe i to de cas sa do, Bar re-
to Pin to vol tou a exer cer o man da to na Le gis la tu ra se -
guin te, na qua li da de de su plen te em exer cí cio, nos
anos de 1952, 1954 e 1955, exa ta men te por que a
per da do man da to não im pli cou a sus pen são de seus
di re i tos po lí ti cos, nem a Câ ma ra ti nha com pe tên cia
para tan to.

Esse dis po si ti vo cons tou das Cons ti tu i ções de
1967, no art. 37, in ci so II, da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 1/69, como art. 37, in ci so II, acres cen tan do-se à
ex pres são “ou aten ta tó rio das ins ti tu i ções vi gen tes” e
do tex to em vi gor, como art. 55, in ci so II, com a re da-
ção ori gi nal. O § 1º do art. 55 não ti pi fi cou as hi pó te-
ses que cons ti tu i ri am vi o la ção do de co ro par la men tar.
Ape nas fez equi va ler à fal ta de de co ro o “abu so das
prer ro ga ti vas as se gu ra das a mem bro do Con gres so
Na ci o nal ou a per cep ção de van ta gens in de vi das”.

O exem plo do De pu ta do ca ri o ca Bar re to Pin to é
ape nas ilus tra ti vo, uma vez que, no âm bi to da mo ral,
não se pode dis cri mi nar, ti pi fi can do, to dos os com por-
ta men tos que a vi o lam, em bo ra to dos sa i ba mos, até
in tu i ti va e cul tu ral men te, qua is os que com ela se con -
for mam e, por con se qüên cia, qua is os que com ela se 
con fron tam.

Aqui não é ne ces sá rio lem brar o uso que des se
ins ti tu to fez e os que não lo grou fa zer esta Casa na
Le gis la tu ra pas sa da, pois os fa tos es tão na me mó ria
de to dos nós.

C) Éti ca e de co ro
A que bra do de co ro é uma vi o la ção éti ca. Para

ca rac te ri zá-la, con vém, ain da que mu i to bre ve men te,
abor dar mos a na tu re za de con du tas an tié ti cas. “Éti -
ca”, en si na o Au ré lio, é o “es tu do dos ju í zos de apre ci-
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a ção re fe ren tes à con du ta hu ma na sus ce tí vel de qua -
li fi ca ção do pon to de vis ta do bem e do mal, seja re la-
ti va men te a de ter mi na da so ci e da de, seja de modo
ab so lu to”. “De co ro”, por sua vez, diz ain da o mes tre,
“é a cor re ção mo ral, com pos tu ra, de cên cia”, se gun do
ele, si nô ni mos de “dig ni da de, no bre za, hon ra dez,
brio, pun do nor”. Como se vê, nos sa com pe tên cia nes -
te Con se lho se res trin ge e se cir cuns cre ve à es fe ra de 
di fí cil de li mi ta ção do cam po mo ral, das ati tu des, dos
com por ta men tos e dos pro ce di men tos con si de ra dos
cor re tos, jus tos e ace i tos pelo meio so ci al em que vi -
ve mos. Sua vi o la ção im põe o de ver de uma san ção,
quan do se tra ta da prá ti ca da que les con si de ra dos in -
com pa tí ve is com os pre ce i tos éti cos em que acre di ta-
mos e com os qua is to dos es ta mos ou de ve mos es tar
de acor do em pra ti car, se guir e obe de cer.

A éti ca e o de co ro, ma té ri as so bre as qua is este
Con se lho é re gi men tal men te cha ma do a pro te ger, ze -
lar e se pro nun ci ar, não diz res pe i to ao cam po da po lí-
ti ca e da ati vi da de po lí ti ca ge ne ri ca men te, em bo ra se
re fi ra ao da atu a ção in di vi du al, na po lí ti ca. Esta é a ra -
zão por que em vão pro cu ra re mos nos prin ci pa is di ci-
o ná ri os de po lí ti ca o ver be te “éti ca”. Ele não está no
mais co nhe ci do en tre nós, o que foi or ga ni za do por
Nor ber to Bob bio, Ni co la Ma te uc ci e Gi an fran co Pas -
qui no, já com qua se dez edi ções em por tu guês. Não
cons ta da res pe i ta da Enci clo pé dia Black well do Pen -
sa men to Po lí ti co, edi ta da por Da vid Mil ler, Ja net Co le-
man, Wil li am Co nolly e Alan Ryan. Tam bém não apa -
re ce, nem no Di ci o ná rio Oxford de Po lí ti ca, sob a di re-
ção de Iam McLe an, nem na re pu ta da Enci clo pé dia
das Insti tu i ções Po lí ti cas, or ga ni za da sob a di re ção
de Ver non Bog da nor, seu edi tor. Da mes ma for ma,
não se en con tra na úni ca obra do gê ne ro de au to res
bra si le i ros, o Di ci o ná rio de Po lí ti ca, de José Pe dro
Gal vão de Sou sa, Cló vis Lema Gar cia e José Fra ga
Te i xe i ra de Car va lho.

A re la ção en tre po lí ti ca e com por ta men to éti co,
no en tan to, é uma ques tão de mais de meio mi lê nio
des de que Ma qui a vel, na ge ni al for mu la ção que se
tor nou, ao mes mo tem po, po lê mi ca e uni ver sal, pro -
cla mou a au to no mia da po lí ti ca em re la ção à mo ral.
Para ele, são cam pos de atu a ção e, con se qüen te-
men te, de jul ga men to dis tin tos. Mu i ta tin ta se gas tou
e mu i to tem po se per deu para amal di ço ar a for mu la-
ção do pen sa dor flo ren ti no. Nada me nos de cin co sé -
cu los fo ram ne ces sá ri os para que Max We ber, tra du-
zin do-o e in ter pre tan do-o, nos des se a es sen ci al dis -
tin ção não en tre as duas es fe ras, mas en tre as duas
éti cas a que im pli ci ta men te Ma qui a vel se re fe riu. Uma 
per ten ce ao do mí nio da vida pri va da, por ele cha ma-
da de éti ca da con vic ção, em que de vem pre va le cer

as cren ças e va lo res mo ra is pre do mi nan tes na so ci e-
da de a que per ten ce mos e nos qua is acre di ta mos. A
ou tra ele de no mi nou de éti ca da res pon sa bi li da de,
em que deve pre pon de rar o in te res se co le ti vo, pelo
qual res pon dem aque les que to mam as de ci sões im -
pe ra ti vas e co er ci ti vas do Esta do. É pre ci so res sal var,
como ele mes mo mais tar de es cre veu no en sa io “Po -
lí ti ca e ciên cia”, que essa dis tin ção não li ber ta o po lí ti-
co de seus com pro mis sos mo ra is. Ao vir tu al men te
“tra du zir” seu an te ces sor Ma qui a vel, o que ele quis foi 
re sol ver um apa ren te di le ma, qua se um enig ma que
já du ra va cin co sé cu los, res pon sá vel pelo ca rá ter de -
pre ci a ti vo que se atri bu iu, du ran te sé cu los, ao ad je ti-
vo “ma qui a vé li co”.

A esse pro pó si to, vale in vo car aqui a lú ci da e ne -
ces sá ria con clu são do emé ri to Pro fes sor Ma u ri ce
Crans ton, su ces sor de Ha rold Las ki na cá te dra uni -
ver si tá ria. Em con fe rên cia pro nun ci a da na re pu ta da
Lon don Scho ol, a que am bos per ten ce ram, e pu bli ca-
da em seu li vro “A Más ca ra da Po lí ti ca e ou tros en sa i-
os”, ele lem brou que “Ma qui a vel nun ca en dos sou o
uso da fra u de para pro te ção das car re i ras dos po lí ti-
cos”. Por isso, sua elo qüen te e opor tu na li ção que não 
te mos o di re i to de es que cer: “A po lí ti ca é, em gran de
par te, uma dis cus são de va lo res en tre ho mens que
con cor dam so bre al guns de les, mas dis cor dam so bre
ou tros. Se não hou ves se va lo res so bre os qua is to dos
con cor dás se mos, e a éti ca é um de les, a po lí ti ca se
tor na ria im pos sí vel”.

A éti ca, por tan to, não é uma es pe cu la ção abs -
tra ta, sub je ti va, de pen den te da in ter pre ta ção pes so-
al, en fim, do jul ga men to de cada ca be ça ou de cada
sen ten ça. Mu i to me nos é um ter mo am bí guo, como o
clas si fi cou o pa re cer de cer ta men te ilus tre mas não
iden ti fi ca do ju ris ta in vo ca do na de fe sa pré via do Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, en vi a da por es cri to
para nos so co nhe ci men to. Re gis tre-se, por opor tu no,
que, por mais res pe i tá vel que seja a opi nião do mes -
mo au tor, de que a pro vi são cons ti tu ci o nal de vi o la ção
do de co ro pre vis ta no in ci so II do art. 55, es te ja li mi ta-
da pe los in ci sos IV, V e VI, do mes mo art. 55, é im pro-
ce den te, ina de qua da e não en con tra res pal do na
dou tri na nem nos pre ce den tes de mais de meio sé cu-
lo do Con gres so Na ci o nal.

Qu an do afir ma mos que a éti ca não é do cam po
da po lí ti ca, es ta mos sim ples men te lem bran do que
cons ti tui uma dis ci pli na par ti cu lar no seio da Fi lo so fia,
apa re cen do como um con jun to de re fle xões, con cep-
ções e fun da men tos que se acu mu la ram e evo lu í ram
ao lon go dos sé cu los. Obe de ce a uma ló gi ca que Luc
Ferry, au tor do ver be te cor res pon den te no Di ci o ná rio
de Fi lo so fia Po lí ti ca da Pres ses Uni ver si ta i res de
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Fran ce, de 1996, de fi ne como “a idéia da mo ra li da de
li ga da a um es for ço cum pri do pe las pes so as in di vi du-
al men te, com o ob je ti vo de re a li zar cer tas nor mas
trans cen den tes”. E nor mas trans cen den tes, se gun do
o au tor, por que têm uma di men são vir tu o sa,cal ca da
numa ló gi ca por ele mes mo de no mi na da de “me ri to-
crá ti ca”. Essa vi são, que con duz nos sas vi das e rege
nos so com por ta men to em so ci e da de, é a con cep ção
mo der na da éti ca. Po rém, são mais pro fun dos, mais
an ti gos e mais ela bo ra dos do que esta pre cá ria sín te-
se, os seus fun da men tos.

A con cep ção que hoje te mos se fun da no fato de
ser mos her de i ros do pen sa men to de Kant. Foi o gran -
de fi ló so fo que, nos seus Fun da men tos da me ta fí si ca
dos cos tu mes, es ta be le ceu o con sen so en tre os pen -
sa do res con tem po râ ne os, de con si de rar que só a
ação de sin te res sa da pode ser de cla ra da ver da de i ra-
men te mo ral. Este é o sig ni fi ca do da fa mo sa dis tin ção
que ele es ta be le ceu en tre “le ga li da de” e “mo ra li da de”.
Seu ar gu men to é o de que po de mos nos con for mar
com uma lei por in te res se – e ele uti li za o exem plo da
que pune o rou bo. No caso in vo ca do, pelo te mor de
ser mos pre sos e con de na dos. Mas po de mos, em ou -
tras hi pó te ses, agir por um in te res se não ne ga ti vo,
mas po si ti vo – a es pe ran ça ou a cer te za de uma re -
com pen sa. Em am bas as hi pó te ses, ex pli ca o fi ló so fo,
as duas mo ti va ções são equi va len tes, já que igual-
men te “in te res sa das”. Assim, nin guém du vi da que
nos sas ações, nes tes ca sos, são in ques ti o na vel men-
te le ga is. Li te ral men te, es tão em con for mi da de com a
lei. Mas con cor da re mos sem dú vi da com o au tor,
quan do con clui que ne nhu ma de las é vir tu o sa. Entre
ou tras ra zões, por que são ca te go ri as di ver sas e até
con tra pos tas. Ou, em ou tras pa la vras, diz ele, não é
uma vir tu de a con du ta que se atém ao nos so in te res-
se ou dele de cor re, seja ele ne ga ti vo ou po si ti vo. A
mo ra li da de, por con se qüên cia, afir ma o au tor, diz res -
pe i to à vir tu de, idéia em que está im plí ci ta a idéia do
mé ri to. Por isso, a éti ca exis te, deve pre va le cer e ser
ob ser va da em to das as ati vi da des e pro fis sões hu ma-
nas, a co me çar pela Po lí ti ca, da mes ma for ma como
no Di re i to.

A dis tin ção en tre le ga li da de e mo ra li da de está
na raiz e na mo ti va ção de dois di fe ren tes com por ta-
men tos hu ma nos. Sub me ter-me à lei, em de cor rên cia
de meu pró prio in te res se, não im por ta mé ri to nem im -
pli ca vir tu de. Essas qua li da des exis tem quan do nos
com por ta mos quan do a isso não nos obri ga a lei. A di -
fe ren ça en tre o que os pre ce i tos mo ra is im põem e o
que a lei obri ga tem tam bém ca rá ter éti co-ju rí di co. É
le gal, em todo e qual quer or de na men to ju rí di co de-
mo crá ti co, o di re i to as se gu ra do a qual quer de lin qüen-

te de não se auto-in cri mi nar, por exem plo. Ne gar a
prá ti ca de um de li to, em qual quer cir cuns tân cia, é
com por ta men to le gal, ri go ro sa men te con for me à lei.
Mas não é mo ral por que está cla ro o in te res se de
quem o faz. O con ce i to mo ral de jus ti ça, po rém, em -
bo ra não obri gue os réus de cri mes que te nham pra ti-
ca do ou que lhes te nham sido im pu ta dos, obri ga ma -
gis tra dos, pro mo to res, ad vo ga dos e to dos os que
ope ram o Di re i to. A base éti ca do Di re i to, opi na Agnes 
Hel ler, no clás si co “Além da Jus ti ça”, se as sen ta no
prin cí pio de que “os bons de vem ser fe li zes por que
me re cem a fe li ci da de e que os maus de vem ser in fe li-
zes por que não a me re cem”. Embo ra em suas pa la-
vras, “nem to dos os con ce i tos éti co-po lí ti cos de jus ti-
ça pro te jam uma or dem so ci o po lí ti ca, onde to das as
nor mas são mo ra is”, o que to dos os adep tos de uma
idéia de jus ti ça como pro ce di men to mo ral re i vin di cam
é, se gun do a au to ra, “o es ta be le ci men to de uma or -
dem po lí ti ca, em que a ob ser vân cia de um sis te ma de
nor mas he te ro gê ne as não pre ci sa in frin gir as mo ra is”.

Este é o sen ti do que os fi ló so fos mo der nos, a
par tir de Kant, atri bu em ao com por ta men to éti co.
Kant não ino vou. Inspi rou-se e se ba se ou em Rous se-
au, quan do este, em seu Dis cur so so bre a ori gem da
de si gual da de, ela bo rou uma de fi ni ção do pró prio ho -
mem, sem a qual, ad mi te-se, nos sa Fi lo so fia não se -
ria o que é hoje. Ele ape nas re no vou os fun da men tos
a par tir dos qua is Rous se au es ta be le ceu a di fe ren ça
clás si ca en tre a ani ma li da de e a hu ma ni da de. Ambos
os gê ne ros da es pé cie a que per ten ce mos são o que
ele de fi niu como “má qui nas en ge nho sas”. O que os
dis tin gue, es cre veu o au tor do Con tra to So ci al, é que
só a na tu re za age so bre o ani mal, en quan to o ho mem
atua na con di ção de um agen te li vre, não su je i to às
im po si ções da na tu re za. Um ace i ta ou re je i ta por ins -
tin to. O ou tro, por um ato da li ber da de que pos sui para 
agir ou de i xar de fazê-lo. Se não hou ves se essa di fe-
ren ça, não se ría mos dois gê ne ros di fe ren tes da mes -
ma es pé cie, se ría mos to dos, ou ra ci o na is, ou ir ra ci o-
na is.

Sob o pon to de vis ta sub je ti vo, tra ta-se de sa ber
que dis po si ções do es pí ri to são dig nas de ser con si-
de ra das vir tu o sas, e isto se de ter mi na, con for me ex -
pli cou Kant nos Fun da men tos da me ta fí si ca dos cos -
tu mes. Já do pon to de vis ta ob je ti vo, é bas tan te de ter-
mi nar qua is, en tre to dos os fins, aque les que o li vre
ar bí trio do ho mem lhe per mi te atin gir, ou de i xar de
atin gir, cum prir ou de i xar de cum prir. Esta é a ra zão
por que no con ce i to con tem po râ neo, di ze mos que a
éti ca é subs tan ci al men te um pro ce di men to “me ri to-
crá ti co”. Há mé ri to em pro ce der eti ca men te e de mé ri-
to em agir an ti e ti ca men te.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8 09945MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL432     



Erick Erics son sin te ti zou, na obra Éti ca e Psi ca-
ná li se, o que se ria a re gra de ouro do com por ta men to
éti co que to dos os ho mens são ca pa zes de en ten der,
até mes mo por seu fun da men to ló gi co: “Não fa ças
aos de ma is o que não que i ras que fa çam a ti mes mo,
e tra ta aos de ma is como gos ta ri as de ser tra ta do”.

Ain da que em sen ti do e com fun da men tos di ver-
sos dos de hoje, a Éti ca sem pre es te ve pre sen te no
pro ces so ci vi li za tó rio, como pres su pos to da so bre vi-
vên cia da pró pria ci vi li za ção. Antes de Kant, Spi no za
já lhe ti nha con sa gra do uma de suas prin ci pa is obras,
Ethi ca or di ne ge o mé tri co de mons tra ta, da mes ma for -
ma como Aris tó te les ti nha fe i to com sua Éti ca a Ni cô-
ma no. Os seus fun da men tos, con tu do, não eram só
de cu nho fi lo só fi co, mas tam bém de na tu re za ci en tí fi-
ca e re li gi o sa, por sua ori gem e for ma ção ju da i ca. Por
isso al guns au to res que se de di cam à His tó ria da Fi lo-
so fia, clas si fi cam sua con tri bu i ção como de ca rá ter
es tói co. É o que ocor re, por exem plo, quan do ele de fi-
ne como an tié ti cos al guns com por ta men tos hu ma-
nos, es cla re cen do o seu sen ti do e de fi nin do sua ca -
rac te ri za ção. É ilus tra ti va a pro po si ção XXXIX de sua
Éti ca, ao afir mar: “Aque le que ode ia al guém es for-
çar-se-á por fa zer-lhe mal, a não ser que daí re sul te
para si um mal ma i or”. É es cla re ce dor o con te ú do do
Escó lio cor res pon den te: “O es for ço para fa zer mal
àque le que odi a mos cha ma-se có le ra e o es for ço por
re tri bu ir o mal que nos foi fe i to cha ma-se vin gan ça”.
Como em qual quer des ses ca sos agi mos por in te res-
se, tan to a có le ra quan to a vin gan ça são, ante a éti ca
es tói ca de Spi no za, e à luz dos en si na men to pos te ri o-
res dos fun da men tos me ta fí si cos do com por ta men to,
an tié ti cas, em qua is quer cir cuns tân ci as.

Como cre io es ta rem ra zo a vel men te es cla re ci-
dos os ar gu men tos que to mei em pres ta do para gui -
ar-me em meu con ven ci men to e para fun da men tar
meu jul ga men to, pou po os que me ou vem de atu-
rar-me por mais tem po.

D) Evi dên ci as e in fe rên ci as
Per mi to-me re gis trar, des de logo, que em ne-

nhum mo men to de i xei de so pe sar a res pon sa bi li da-
de, a re le vân cia, o sig ni fi ca do e o peso do en car go
que me foi atri bu í do, com a ta re fa de emi tir ju í zo so bre
este caso. Fe liz men te, mi nha res pon sa bi li da de será
par ti lha da por to dos des te Con se lho. Exer cen do meu
pri me i ro man da to par la men tar, des ta Casa não te nho
como re cor rer se não à ex pe riên cia e à vi vên cia de
meu pai, ex-Se na dor, na me di da em que seu com por-
ta men to na po lí ti ca e seus exem plos na vida pú bli ca
mol da ram meu ca rá ter e in flu en ci a ram mi nha for ma-
ção. Sou um ci da dão co mum, como mi lhões de ou tros

bra si le i ros. Inves ti do da res pon sa bi li da de de re pre-
sen tar meu pe que no e que ri do Esta do, não tive o di re-
i to de re nun ci ar a meu de ver, sob pena de ter que
abrir mão de meu pró prio man da to, mal ini ci a do.

Te nho, por esta Casa, por suas tra di ções e por
suas res pon sa bi li da des his tó ri cas res pe i to, re ve rên-
cia e ad mi ra ção. Ago ra que a in te gro, es tou pro cu ran-
do ser dig no dela, de sin cum bin do-me da ta re fa que
me foi atri bu í da, como já fri sei an tes, com se re ni da de,
isen ção, equi lí brio e mo de ra ção.

No âm bi to da in ves ti ga ção cri mi nal, o De le ga do
que pre si de o in qué ri to po li ci al de ve rá res pon der a
três per gun tas es sen ci a is ao com ple to es cla re ci men-
to dos de li tos: “qui pro dest”, “qui po test”, “qui li cet”.
Em ver ná cu lo: a quem apro ve i ta, quem pode (pra ti-
cá-los) e quem (os) per mi te. Ain da não se apu rou a
quem os cri mes apro ve i tam ou apro ve i ta ram, mas
não será di fí cil, sim ples men te exa mi nan do a lis ta das
ví ti mas, ter uma evi dên cia e, a par tir dela, se che gar a 
uma in fe rên cia. Os que po di am per pe trar os cri mes já
apu ra dos e os pra ti ca ram já es tão ca bal men te iden ti-
fi ca dos. São au to res ma te ri a is, co-au to res, cúm pli ces
e co ni ven tes, por ação ou omis são. Os que per mi ti-
ram a prá ti ca con ti nu a da des ses ilí ci tos, au to ri za ram
a sua ma te ri a li za ção e en tre ga ram a in te res ses es cu-
sos a pro pri e da de pú bli ca para pro ve i to pri va do, já
são co nhe ci dos. Pra ti ca ram o cri me de omis são. A
esse res pe i to, não há como de i xar de re gis trar, mais
uma vez, que o nome do Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães foi apon ta do como au tor in te lec tu al des se cri -
me em vá ri os dos de po i men tos pres ta dos à Po lí cia
Fe de ral.

To dos es ses fa tos cer ta men te es tar re ce ram
este Con se lho, es pe ci al men te por suas im pli ca ções
quan to ao fun ci o na men to do que to dos nós acre di ta-
mos deva ser a de mo cra cia pela qual, in dis tin ta men-
te, te mos o de ver de lu tar. Intri ga sa ber como foi pos -
sí vel que se for mas se, den tro do apa re lho de se gu-
ran ça de um dos mais ad mi ra dos e im por tan tes es ta-
dos bra si le i ros, ber ço de nos so pro ces so ci vi li za tó rio,
uma so ci e tas sce le ris, com o cla ro e in so fis má vel de -
síg nio de de lin qüir. Os au to res ma te ri a is des ses cri -
mes ope ra ram com de sen vol tu ra e sem li mi tes, sob a
vis ta e cer ta men te com a au to ri za ção e o co nhe ci-
men to das au to ri da des a que es ta vam su bor di na dos.
Os par ti ci pan tes des se con lu io con se gui ram pra ti car
um dos mais ino mi ná ve is aten ta dos à Cons ti tu i ção,
ao Esta do de Di re i to e ao or de na men to ju rí di co do
País. Usa ram o po der que a so ci e da de lhes de le gou,
e lo gra ram trans for mar a le al da de em cum pli ci da de.
Fi ze ram da au to ri da de um ins tru men to de atro ci da-
des. Trans for ma ram a le niên cia em co ni vên cia e atin -
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gi ram a in ti mi da de de ci da dãos pres tan tes e de pes -
so as ino cen tes. Vi o la ram a hon ra, a dig ni da de e a
ima gem de tan tos de nos sos con ci da dãos, quan do
eram pa gos e sus ten ta dos para de fen dê-los e quan do
seu de ver era pro te gê-los. Nós po de mos re pro var,
mas não pu nir os cri mes que co me te ram. Não está a
nos so al can ce jul gá-los, con de ná-los ou ino cen tá-los.
Mas isto não im pe de de nos in dig nar mos. A sor te
des ses me li an tes será en tre gue à Jus ti ça e seus des -
ti nos em bre ve es ta rão nas mãos dos ma gis tra dos,
dos qua is es pe ra mos não mais que o exem plar cum -
pri men to de sua ho no rá vel e di fí cil mis são.

Os que for ne ce ram o pro du to de seus cri mes ao
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pres ta ram a
esse ho mem pú bli co um enor me des ser vi ço. Assim
fa zen do, re ve la ram-se, mais que ad ver sá ri os, seus
mais acér ri mos ini mi gos. Se por isso fo rem res pon sá-
ve is, te rão pra ti ca do ou tro cri me, além da es cu ta ile -
gal, e este de ex tre ma cru el da de. Ou vi mos aqui fa lar
em fi tas gra va das que te ri am sido des tru í das e isto in -
dig nou o emi nen te ho mem pú bli co, nos so co le ga,
con for me re ve lou na con ver sa que ou vi mos, re gis tra-
da pelo jor na lis ta Luís Cláu dio Cu nha, no dia 6 de fe -
ve re i ro. Re pro du zo par te ín fi ma do diá lo go, ape nas
para avi var mi nha pró pria me mó ria. Cito-a, pe din do
que a con si de rem em seu con tex to, e não iso la da-
men te:

– “Anto nio Car los Ma ga lhães – (...) Eu
até que ria... fi quei ir ri ta do por que des tru í-
ram... por que aqui lo não pre ci sa va des tru ir.

– Re pór ter – Pois é, pois é.
– Anto nio Car los Ma ga lhães – Di zia

que não ti nha, pron to”.

A su ges tão do no bre Se na dor é es pon tâ nea,
na tu ral, im pul si va, vo lun tá ria, qua se in con tro lá vel,
pois S. Exa., como re gis tra em seus es cla re ci men-
tos, des co nhe cia que es ta va sen do gra va do. Mas é
re ve la do ra tam bém, pois tra duz tal vez um há bi to,
quem sabe um de se jo, em face de al guns pre ce den-
tes. Mas, so bre tu do, ao re ve lar sua ir ri ta ção com a
des tru i ção das fi tas, o se na dor nos leva a acre di tar
que, se não man dou “gram pe ar,” ti nha co nhe ci men to
da prá ti ca do cri me. Fe liz men te, ne gar uma ili ci tu de,
não a trans for ma em vir tu de. Não pode ha ver mé ri to
em se apro ve i tar de um cri me para seus ob je ti vos,
por mais no bres que eles pos sam ser. Qu an do não
há no bre za nos me i os, não pode ha ver no bre za nos
fins. A ile gi ti mi da de dos me i os, en si nou esta fi gu ra
hu ma na ex tra or di ná ria que é Nor ber to Bob bio, con-
ta mi na a le gi ti mi da de dos fins. Os ob je ti vos co li ma-
dos com a di vul ga ção da in ti mi da de vi o la da das ví ti-

mas não eram só de na tu re za po lí ti ca. Não se cin gi-
ram a agre dir a hon ra e a in ti mi da de de ad ver sá ri os
ou ex-cor re li gi o ná ri os, até pou co an tes seus ali a dos.
Atin gi ram tam bém ob je ti vos pes so a is, per so na lís si-
mos, re la ti vos a quem, du ran te anos, qua se uma dé -
ca da, pri vou de sua in ti mi da de, dela par ti lhou e até
tal vez, digo-o com esta res sal va, para não ser te me-
rá rio, dela pode ter se apro ve i ta do. Afi nal, quem du-
ran te três su ces si vos go ver nos exer ceu car gos no
pró prio ga bi ne te do go ver na dor e na as ses so ria téc -
ni ca da Se cre ta ria de Go ver no, não pode de i xar de
ser al guém dig no de con fi an ça, cre dor de res pe i to e
de po si tá rio de mu i tas in for ma ções, até de al gu mas
con fi dên ci as.

A di vul ga ção de con ver sas pri va das de ter ce i-
ros, ob ti das por me i os ilí ci tos não é, de fi ni ti va men te,
ati tu de vir tu o sa e me nos ain da me ri tó ria. Fere a dig ni-
da de de quem a pra ti ca e man cha in de le vel men te a
bi o gra fia de quem re cor re a esse con de ná vel ex pe di-
en te. Não te nho dú vi das de que, no ju í zo con sen su al
de qual quer ci da dã ou ci da dão, é uma gra ve vi o la ção
da con du ta éti ca e do de co ro. Que a ori gem das gra -
va ções ti nha ori gem es pú ria, é do sen so co mum. Terá 
sido tam bém a con clu são ló gi ca de qual quer pes soa
com lon ga, lar ga e va ri a da ex pe riên cia de vida.

A gra va ção que to dos ou vi ram, de ori gem co-
nhe ci da e cu jos ter mos são in so fis má ve is e in con tes-
tá ve is, ser ve não só para com pro var a ma te ri a li za ção
de um com por ta men to que vi o la os pre ce i tos éti cos
da vida pú bli ca, mas tam bém para com pro var um pa -
drão de con du ta que, além de tan gen ci ar a ar ro gân-
cia, la men ta vel men te tem con ta mi na do o pro ces so
po lí ti co bra si le i ro. Des se com por ta men to têm sido ví -
ti mas inú me ros bra si le i ros, fato, aliás, in vo ca do por
nos so ilus tre co le ga em seus es cla re ci men tos e que,
no Bra sil, é pú bli co e no tó rio. Du ran te o go ver no do
ex-pre si den te João Ba tis ta Fi gue i re do, um pon to de
es cu ta foi lo ca li za do em seu pró prio ga bi ne te no Pa lá-
cio do Pla nal to. Nin guém des co nhe cia sua ori gem e
se ad mi tia que a prá ti ca era um res quí cio do re gi me
mi li tar que ago ni za va. Mas em ple na de mo cra cia, a
pró pria Po lí cia Fe de ral va leu-se de es tra ta ge ma se-
me lhan te ao em pre ga do na Se cre ta ria de Se gu ran ça
da Ba hia, para com pro var, por ini ci a ti va de quem ti -
nha pri va do da in ti mi da de, da pro xi mi da de e da con fi-
an ça do pre si den te da Re pu bli ca, atin gin do de sa fe to
ali al ta men te lo ca li za do, que, na mais ele va da es fe ra
do Po der Exe cu ti vo se pra ti ca va lobby em fa vor de
em pre sas pri va das que dis pu ta vam con tra to bi li o ná-
rio do go ver no bra si le i ro.Pro ce di men to, por si nal, que 
vol tou a se re pe tir, quan do da pri va ti za ção das em -
pre sas de te le fo nia, e cuja apu ra ção apon tou tam bém
na di re ção de ob je ti vos idên ti cos ao do caso an te ri or.
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Este não é evi den te men te um pro ble ma bra si le i-
ro. Há um li vro de gran de atu a li da de e tí tu lo re ve la dor,
“De mo cra cia e di ver gên cia” e de sub tí tu lo pro vo ca-
dor: “Por que o con fli to mo ral não pode ser evi ta do na
po lí ti ca e o que deve ser fe i to acer ca dis to”. Nele, dois
res pe i ta dos in te lec tu a is e pes qui sa do res, Amy Gut-
man e Den nis Thomp son, afir mam que “os ob je ti vos
do ra ci o cí nio mo ral que nos sa de mo cra cia de li be ra ti-
va pres cre ve se si tu am en tre a im par ci a li da de, que
exi ge algo como al tru ís mo e pru dên cia que não re-
quer mais que um es cla re ci do auto-in te res se. Seu pri -
me i ro prin cí pio – di zem eles – é a re ci pro ci da de,” não
me nos es sen ci al que ou tros re qui si tos aos qua is se
re fe rem. “O con te ú do pre ci so da re ci pro ci da de – com -
ple tam – é di fí cil de se de ter mi nar te o ri ca men te, mas
seu con te ú do é bas tan te fa mi li ar na prá ti ca. Ele pode
ser vis to como a di fe ren ça en tre os que agem em seu
pró prio in te res se (va len do-se de um va zio le gal) e dos 
que atu am de for ma jus ta (se guin do as re gras se gun-
do o es pí ri to de al guém que es pe ra que os ou tros
ado tem em re la ção a si mes mo)”.

O que cons ta ta mos aqui está lon ge de se iden ti-
fi car com es ses va lo res dos qua is de pen de, se gun do
es ses au to res, a de mo cra cia re pre sen ta ti va: im par ci-
a li da de, re ci pro ci da de e a obe diên cia às re gras dos
que agem, em re la ção aos seus se me lhan tes, da
mes ma for ma como eles es pe ram que ajam, em re la-
ção a si mes mo.

Se to le rar mos es sas prá ti cas, se não as co i bir mos
e não as pe na li zar mos como de ter mi na a Cons ti tu i ção,
es ta re mos va len do-nos dos mes mos mé to dos uti li za-
dos para a con su ma ção dos cri mes que de ram ori gem
a esta ave ri gua ção, trans for man do le niên cia e com pla-
cên cia em co ni vên cia e ina ção em omis são. Aqui não se 
tra ta de um ato iso la do. É o co ro a men to de ou tros com -
por ta men tos de que os mem bros des te Con se lho têm
co nhe ci men to e de que já se ocu pa ram.

Espe ro ter de i xa do cla ro, não só pe los ter mos
des te pa re cer, mas tam bém pela ati tu de que des de o
iní cio des te pro ce di men to to mei, ao me re cu sar a
con vi dar tes te mu nhas já ou vi das no in qué ri to po li ci al,
que os fa tos ob je to da in ves ti ga ção da Po lí cia Fe de ral
não se in clu em em nos sa com pe tên cia, nem es tão
em lide. Nos so de ver é ape nas ave ri guar se há in dí ci-
os, pro vas ou evi dên ci as de que S. Exª se uti li zou de
in for ma ções que es tão ou es ta vam em seu po der, e
eram de seu co nhe ci men to ser pro du to de cri me, para 
di vul gá-las, com ob je ti vos que não nos in te res sam
co nhe cer, em pro ve i to pró prio, ou em de tri men to de
ter ce i ros. Res pon den do afir ma ti va men te a esta per -
gun ta, como de mons tram os ter mos da gra va ção que
ou vi mos du ran te o de po i men to do jor na lis ta Luiz
Cláu dio Cu nha, nos so de ver é de ci dir se essa con du-
ta é com pa tí vel com o de co ro par la men tar, ou, ao
con trá rio é com ele in com pa tí vel.

Nos es cla re ci men tos en vi a dos à nos sa apre ci a-
ção, S. Exª O se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães nos
lem bra que, nes te mo men to, “es tão em jul ga men to
não ape nas o Se na dor, mas tam bém três mi lhões de
ele i to res que nele con fi a ram seus vo tos” (fls. 5 de seu
es cri to). Nas ale ga ções fi na is, (fls. 30 do mes mo do -
cu men to) vol ta a in vo cá-los, para afir mar que ja ma is
tra i rá seu man da to. E mais uma vez na pá gi na se guin-
te nos pede um jul ga men to jus to, afir man do que as -
sim es pe ra, “prin ci pal men te, o ele i tor ba i a no”.

Ao emi tir este ju í zo, te nho pre sen te não só a
con di ção de par la men tar do emi nen te Se na dor, mas
a de to dos nós, pois fo mos, sem ex ce ção, es co lhi dos
pela von ta de so be ra na dos ele i to res de nos sos Esta -
dos. Nos so ve re dic to não im por ta em des res pe i to
nem ao man da to de S. Exª nem à von ta de do ele i tor
ba i a no que to dos nós res pe i ta mos e que não está em
jul ga men to. Diz res pe i to, ape nas, à con du ta de S. Exª
O que im por ta ao ju í zo dos ele i to res de todo o país, e
à opi nião pú bli ca na ci o nal, é cons ta tar se agi mos com 
in de pen dên cia, im par ci a li da de e se re ni da de, na de li-
be ra ção a res pe i to de as sun to de nos sa es tri ta com -
pe tên cia. A nin guém in te res sa a quan ti da de de nos -
sos vo tos, mas a qua li da de de nos sa con du ta, de
nos sos pro ce di men tos e de nos sas de ci sões. Se
ad mi tir mos que 3 ou 4 mi lhões de vo tos de ve ri am
ser vir de “Bill” de in de ni da de para a prá ti ca dos atos
com a gra vi da de dos que aqui cons ta ta mos, es ta-
ría mos san ci o nan do uma das mais gra ves vi o la-
ções éti cas que um de ten tor de qual quer par ce la de 
po der po de ria pra ti car.

Todo e qual quer man da to po pu lar deve ser ob je-
to de nos so ma i or res pe i to. Mas não pode ser vir de
ins tru men to nem de jus ti fi ca ti va para agre dir o di re i to
alhe io. Quem abrir a fa mo sa “Enci clo pé dia ou Di ci o-
ná rio ra ci o nal, das ciên ci as, das ar tes e dos ofí ci os”,
que De nis Di de rot e Jean d’Alembert há mais de dois
sé cu los pro du zi ram com o ob je ti vo de, pela pri me i ra
vez, re se nhar os co nhe ci men tos hu ma nos, vai en con-
trar no ver be te “Re pre sen tan tes” essa sim ples e elo -
qüen te de fi ni ção: “Os re pre sen tan tes de uma na ção
são ci da dãos ele i tos que, em um go ver no mo de ra do
são en car re ga dos pela so ci e da de de fa lar em seu
nome, de fen der seus in te res ses, im pe dir que se lhes
opri ma e co la bo rar na ad mi nis tra ção”.Quem as sim
não pro ce de, pode até ter um man da to, mas é ra zoá-
vel con clu ir, que não pode re pre sen tar a na ção.

E) O Di re i to
Este Con se lho to mou co nhe ci men to de al guns

fa tos a res pe i to dos qua is ain da não po de mos afir mar
que es tão ca bal men te com pro va dos. De les vem se
ocu pan do a Po lí cia Fe de ral. Mas ou tros, há, so bre os
qua is não pa i ram dú vi das. Quem, em sã cons ciên cia,
pode ne gar que o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
se uti li zou de in for ma ções que fo ram co lhi das de for -
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ma cri mi no sa para di vul gá-las com pro pó si tos es cu-
sos? Pois a este Con se lho, por en quan to, cabe de ci-
dir se di vul gar in for ma ções pro du to de cri me ca pi tu la-
do nas leis pe na is, cons ti tui ou não pro ce di men to in -
com pa tí vel com o de co ro par la men tar. Em caso afir -
ma ti vo, a úni ca pena apli cá vel é a per da de man da to,
con for me dis põe o art. 55, in ci so II da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ca ben do a in ves ti ga ção a este co le gi a do, em 
pro ce di men to au tô no mo, e a de li be ra ção fi nal ao ple -
ná rio do Se na do, pelo voto de dois ter ços dos mem -
bros da Casa, após pro nun ci a men to da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Em caso ne ga ti vo,
en cer ra-se aqui esta ave ri gua ção pre li mi nar.

Admi ti da a hi pó te se de que os ele men tos co le-
ta dos jus ti fi cam a apli ca ção das pe nas de ad ver tên cia
e cen su ra (arts. 8º e 9º da Re so lu ção nº 20, de 1993),
pres cre ve o § 3º do art. 15 que o pró prio Con se lho
“pro mo ve rá sua apli ca ção, nos ter mos ali es ta be le ci-
dos. Ve ri fi can do tra tar-se de apli ca ção de me di das in -
clu í das en tre as hi pó te ses dos arts. 10 e 11 (sus pen-
são tem po rá ria ou per da de man da to), pro ce de-se-á
na for ma do art. 15.

Nes te caso, o rito a ser se gui do obe de ce às
pres cri ções dos in ci sos I a VI do ci ta do art. 15, a sa -
ber:

“I – o Pre si den te do Con se lho, sem pre
que con si de rar ne ces sá rio, de sig na rá três
mem bros ti tu la res do mes mo para com por
Co mis são de Inqué ri to, des ti na da a pro mo-
ver as de vi das apu ra ções dos fa tos e das
res pon sa bi li da des;

II – cons ti tu í da ou não a Co mis são re -
fe ri da no in ci so an te ri or, será ofe re ci da có-
pia da re pre sen ta ção ao Se na dor, que terá
o pra zo de cin co ses sões or di ná ri as para
apre sen tar de fe sa es cri ta e pro vas;

III – es go ta do o pra zo sem apre sen ta-
ção de de fe sa, o Pre si den te do Con se lho
no me a rá de fen sor da ti vo para ofe re cê-la, re -
a brin do-lhe igual pra zo;

IV – apre sen ta da a de fe sa, o Con se-
lho, ou, quan do for o caso, a Co mis são de
Inqué ri to, pro ce de rá às di li gên ci as e à ins-
tru ção pro ba tó ria que en ten der ne ces sá ri as,
fin das as qua is pro fe ri rá pa re cer no pra zo
de cin co ses sões or di ná ri as do Se na do, sal -
vo na hi pó te se do art. 19, con clu in do pela
pro ce dên cia da re pre sen ta ção ou pelo ar-
qui va men to da mes ma, ofe re cen do-se, na
pri me i ra hi pó te se, o pro je to de re so lu ção
apro pri a do para a de cla ra ção da per da de
man da to ou da sus pen são tem po rá ria do
exer cí cio do man da to;

V – em caso de per da de man da to, o
pa re cer do Con se lho de Éti ca e De co ro Par -
la men tar será en ca mi nha do à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para exa -
me dos as pec tos cons ti tu ci o nal, le gal e ju rí-
di co, o que de ve rá ser fe i to no pra zo de cin -
co ses sões or di ná ri as;

VI – con clu í da a tra mi ta ção no Con se-
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar e na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, será o pro ces so en ca mi nha do à Mesa
do Se na do e, uma vez lido no Expe di en te,
será pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral
e dis tri bu í do em avul sos, para in clu são na
Ordem do Dia.”

As hi pó te ses de ad ver tên cia e cen su ra são in -
ca bí ve is na es pé cie, por cin gi rem-se a fa tos dis cri-
mi na dos nos §§ 1º e 2º do art. 9º do Có di go de Éti ca
e De co ro Par la men tar, da mes ma for ma como não
tem am pa ro re gi men tal a sus pen são tem po rá ria do
man da to, res tri ta às dis po si ções dos in ci sos I a V do 
art. 10.

Fi nal men te, ao con clu ir este pa re cer, per mi-
to-me as si na lar que, para mim, foi ex tre ma men te útil
con sul tar o li vro des se jo vem e pro mis sor fi ló so fo e
pen sa dor que é o tam bém eco no mis ta Edu ar do Gi a-
net ti, su ges ti va men te in ti tu la do Auto-Enga no, no
qual, tra tan do da “Éti ca cí vi ca, li ber da de e éti ca pes -
so al”, ad ver te: “A ca pa ci da de hu ma na de jul gar com
isen ção ten de a se en fra que cer ex po nen ci al men te à
me di da que nos apro xi ma mos do cen tro de tudo aqui -
lo que nos move e co mo ve – pre ci sa men te quan do
se ria da ma i or im por tân cia uma apre ci a ção se re na e
im par ci al. Pior: o véu do auto-en ga no com fre qüên cia
ocul ta da vi são que te mos de nós mes mos, tra ços e
fa lhas que sal tam aos olhos, quan do o que está em
tela é o ca rá ter e a con du ta dos que nos cer cam. O
pon to cego no olhar aden tro é o aves so do olho de lin -
ce no olhar afo ra”.

São dele ain da es sas sá bi as pa la vras: “As re-
gras im pes so a is da éti ca cí vi ca são um mal ne ces sá-
rio. Elas exis tem não para nos sal var, mas para nos
pro te ger uns dos ou tros e de nós mes mos”. “Po de ria
al gu ma co i sa re ve lar uma fal ta de for ma ção mais ver -
go nho sa”, in da ga Pla tão na Re pú bli ca (405 b) “do que 
pos su ir tão pou ca jus ti ça den tro de nós mes mos que
nos tor ne ne ces sá rio obtê-la dos ou tros, que des se
modo se tor nam nos sos se nho res e ju í zes?” V. Exas
de ci di rão.

De mi nha par te, es tou con ven ci do da gra vi da de
do ato pra ti ca do por S. Exa, di vul gan do in for ma ções
co lhi das me di an te a prá ti ca de cri me. Sou de pa re cer,
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por con se qüên cia, que o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, já ad ver ti do pela Mesa na Le gis la tu ra an te ri-
or, por in frin gên cia do Có di go de Éti ca, no exer cí cio
de man da to a que re nun ci ou para se fur tar a pena
mais gra ve, in frin giu o de co ro par la men tar.

É o pa re cer.

Voto

Em de cor rên cia da con clu são des te pa re cer,
voto pela pro ce dên cia da de nún cia que mo ti vou esta
apre ci a ção pre li mi nar, para que este Con se lho, se as -
sim o de ci dir por ma i o ria de vo tos, dê iní cio, nos ter -
mos do art. 15 da Re so lu ção nº 20, de 1993, ao de vi-

do pro ces so re gi men tal para apli ca ção do dis pos to no 
art. 55, in ci so II, da Cons ti tu i ção (per da de man da to ),
por se tra tar da úni ca pena pre vis ta, na es pé cie.

É o meu voto.
Sala das Ses sões do Con se lho de Éti ca, 22

de abril de 2003. – Ju vên cio da Fon se ca, Pre si-
den te; Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, Re la tor; Ante ro
Paes de Bar ros; Ro dolp ho Tou ri nho; Ro meu
Tuma; Pa u lo Octa vio; Ra mez Te bet; Luiz Otá vio;
Sér gio Gu er ra; De mós te nes Tor res; Mar ce lo Cri -
vel la; Ana Jú lia Ca re pa; Flá vio Arns; He lo í sa He -
le na.
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DOCUMENTO PERTINENTE À 8ª
REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR, DE 29-4-03.

Exmº Sr. Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
DD. Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro Par -
la men tar

Ten do V. Exa., no uso das atri bu i ções re gi men-
ta is des ta Pre si dên cia, de ter mi na do o en vio da Re-
pre sen ta ção nº 1/2003 e a de li be ra ção res pec ti va
des te Con se lho à su pe ri or apre ci a ção da E. Mesa, os
Se na do res aba i xo-as si na dos re que rem a V. Exa. sub -
me ter essa de ci são ao Ple ná rio des te co le gi a do, pe -
las ra zões e fun da men tos se guin tes:

1. Se o en ten di men to de V. Exa. se ar -
ri ma em Nota Téc ni ca da Con sul to ria Le gis-
la ti va des ta Casa de 11-9-2001 em que os
ilus tres Con sul to res re gis tram sua “di ver-
gên cia com o que dis põe a Re so lu ção nº
20, de 1993, em seu art. 13, quan do tal dis -
po si ti vo con fe re ao Con se lho de Éti ca a
com pe tên cia para pro vo car o iní cio do pro-
cesso de cas sa ção”, to ma mos a li ber da de de 
lem brar que, em bo ra a opi nião emi ti da seja,
por to dos os tí tu los, dou ta e res pe i tá vel, tra-
ta-se de me di da sem po der vin cu lan te.

2. As Re so lu ções de qual quer das Ca -
sas do Con gres so, como os res pec ti vos Re -
gi men tos Inter nos, são nor mas com ple men-
ta res da Cons ti tu i ção Fe de ral, em tudo
quan to diz res pe i to aos pro ce di men tos par -
la men ta res, in clu í do aí o pro ces so le gis la ti-
vo. Enquan to não de cla ra das in cons ti tu ci o-
na is qua is quer de suas dis po si ções, obri-
gam a cada um de nós no exer cí cio de nos -

sos man da tos, tan to quan to os ór gãos co le-
gi a dos do Se na do, como é o caso do Con-
se lho de Éti ca.

3. O art. 13 da re so lu ção dá com pe tên-
cia a este Con se lho para a ini ci a ti va de pro -
por ao Ple ná rio a per da do man da to de
seus mem bros, ob ser va dos os pro ce di men-
tos do art. 15, ex vi do que pres cre ve o § 3º,
in fine, do art. 17, com fun da men to no qual
este co le gi a do pro ce deu à apu ra ção pre li mi-
nar e su má ria dos fa tos, na con for mi da de
do res pec ti vo § 2º.

4. O § 4º do art. 17 não de i xa dú vi das
de que a apu ra ção de ato ou omis são atri-
bu í da a se na dor que pos sa im pli car vi o la ção
do de co ro par la men tar in de pen de de ini ci a-
ti va da Mesa, de par ti do po lí ti co ou de qual -
quer mem bro des ta Casa.

Nes tas con di ções, aco lhen do V. Exa. este re-
que ri men to, ao Ple ná rio do Con se lho ca be rá de ci dir
se ado ta ou não os pro ce di men tos pre vis tos no art.
15 da Re so lu ção nº 20. Dú vi das re la ti vas à even tu al
in cons ti tu ci o na li da de do art. 13 do Có di go de Éti ca
po de rão, opor tu na men te, ser ar güi das por quan tos
ti ve rem le gí ti mo in te res se para tan to, pe ran te a ins-
tân cia e o foro com pe ten tes.

Sala das Ses sões do Con se lho de Éti ca e De co-
ro Par la men tar, 29 de abril de 2003. – Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or; Flá vio Arns; Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Nada mais ha ven do a tra tar, está en cer ra da a re u-
nião.

(Le van ta-se a re u nião às 21h10min.)
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Ata da 51ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 8 de Maio de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim e Ro meu Tuma, das Sras. Serys Slhes sa ren ko e Íris de
Ara ú jo, e dos Srs. Le o nel Pa van, De mós te nes Tor res e Alme i da Lima

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

Ael ton Fre i tas – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca-
dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães
– Anto nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus-
to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De-
mos te nes Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu-
ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go
–Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra –Flá vio Arns –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta –
He rá cli to For tes – Ide li Sal vat ti – Iris de Ara u jo – Jef-
fer son Pe res – João Alber to Sou za – João Ba tis ta
Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Jor ge – José Ma ra nhão – Le o nel Pa van – Lú cia Vâ nia
– Luiz Ota vio – Mag no Mal ta – Mão San ta – Mar ce lo
Cri vel la – Mar co Ma ci el – Osmar Dias – Pa pa léo Paes 
– Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo
Paim – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du -
ar te – Re nan Ca lhe i ros – Re nil do San ta na – Ro dolp-
ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Sér gio
Zam bi a si – Serys Slhes sa ren ko – Sibá Ma cha do –
Tas so Je re is sa ti – Te o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na –
Val dir Ra upp

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 69 Srs. Se na-
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 356, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 318, de
2002 (nº 986/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção de Assis tên cia à Ca rên 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 Ro sá rio, Esta-
do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

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 318, de 2002 (nº 986, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção de Assis tên cia à Ca rên 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 Ro sá rio, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 635, de 5 de ou tu bro de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
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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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-

tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 318, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 318, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Fun da ção de Assis -
tên cia à Ca rên 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 Ro sá rio, Esta do do
Ma ra nhão, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 318, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 635, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Fun da ção de Assis tên cia à Ca rên cia So ci al, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Ro sá rio, Esta do do Ma ra nhão.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003.  –  ,
Pre si den te, Edi son Lo bão – Re la tor. – Osmar Dias,
Pre si den te – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João
Ca pi be ri be – Val mir Ama ral – Pa pa léo Paes – Sibá
Ma cha do – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio –
De mós te nes Tor res – José Jor ge – Re nil do San ta-
na – Edi son Lo bão – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 318, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
de Assis tên cia a Ca rên 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 Ro sá rio, Esta do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 635, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Fun da ção de Assis tên cia à Ca rên cia So ci al, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Ro sá rio, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor.

DO CU MEN TO ANE XA DO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PA RÁ GRA FO ÚNI CO,
DO RE GI MEN TO INTER NO.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

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 318, de 2002 (nº 986, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção de Assis tên cia à Ca rên 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 Ro sá rio, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.744,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 635,
de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção de Assis -
tên cia à Ca rên cia So ci al (cf fl. 33):

Pre si den te – Sô nia Ma ria Vi a na Bo ten tu it
Vice-Pre si den te – Fran ci ne te Ma ri nho Fon se ca
1ª Se cre tá ria – Ma ria de Je sus Alti na Mo ra es
2ª Se cre tá ria – Lu zia Sa les Ma ci el
1ª Te sou re i ra – Be nil de Ma ria Vi a na Bo ten tu it
• 2ª Te sou re i ra – Ma ria de Je sus Fer re i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o 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 – Ana li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri-
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru-
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 318, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção de Assis tên cia à Ca -
rên cia So ci al aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são,  . – Osmar Dias , Pre si den te;
Gil vam Bor ges, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

........................................ ............................................
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XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
e re no va ção de con ces são de emis so ras de rá dio e
te le vi são.
........................................ ............................................

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

§ 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.
........................................ ............................................

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
........................................ ............................................

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 357, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 589, de
2002 (nº 1.348/2001, 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 Con tor no a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ca pim Gros so, Esta do
da Ba hia.

Relator: Se na dor Papaléo Paes

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 589, de 2002 (nº 1.348, 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 Con tor no a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca pim
Gros so, Esta do da Ba hia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Po da ria nº 748, de 12 de de zem bro
de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223

da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 589, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 589, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Con tor no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ca pim Gros so, Esta do da Ba -
hia, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 589, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 748, de 12 de de zem bro
de 2000, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria Con tor no, a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Ca pim Gros so, Esta do da Ba hia.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. –  Pre si-
den te, Pa pa léo Paes – Re la tor – Osmar Dias, Pre si-
den te – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be-
ri be – Re la tor – Sibá Ma cha do – Val mir Ama ral –
Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – De mós te nes
Tor res – Edi son Lo bão – José Jor ge – Re nil do
San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te –
Alme i da Lima. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 589, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Con tor no a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ca pim Gros so, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 748, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Con tor no, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ca pim
Gros so, Esta do da Ba hia.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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

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

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-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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da cão dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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 O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li-
da de de dez anos, per mi ti da a re no va ção
por igual pe río do, se cum pri das as exi-
gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si ções
le ga is vi gen tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 358, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 619, de
2002 (nº 1.721/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
ADESCS – Asso ci a ção de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al de Cân di do
Sa les a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cân di do Sa les,
Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

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 619, de 2002 (nº 1.721, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ADESCS – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Eco-
nô mi co e So ci al de Cân di do Sa les a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cân di do
Sa les, Esta do da Ba hia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 740, de 12 de de zem-
bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
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mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de-
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da
pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser-
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 619, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 619, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a ADESCS – Asso ci a-
ção de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al de Cân -
di da Sa les a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Cân di do Sa les, Esta do da Ba hia,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da
de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 619, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 740, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a ADESCS – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Eco-
nô mi co e So ci al de Cân di do Sa les a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Cân di-
do Sa les, Esta do da Ba hia.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re -
la tor  – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi-
be ri be – Pa pa léo Paes – Sibá Ma cha do – Val mir
Ama ral – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio –
De mós te nes Tor res – Edi son Lo bão – José Jor -
ge – Re nil do San ta na – Le o nel Pa van – Alme i da
Lima.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 619, DE 2002

Apro va o Ato que au to ri za a
ADESCS – Asso ci a ção de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al de Cân di do
Sa les a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cân di do Sa les,
Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 740, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a ADESCS – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Eco-
nô mi co e So ci al de Cân di do Sa les, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Cân di-
do Sa les, Esta do da Ba hia.

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

Sala da Co mis são, de 22 abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

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:

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

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-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.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gert tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-02)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 62
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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 O pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º .................... ..............................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de

de dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual 
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as des ta lei 
e de ma is dis po si ções le ga is vi gen tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 1l4º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 359, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 641, de
2002 (nº 2.061/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção
e Cul tu ra Boa No tí cia a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Du que Ba ce lar, Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

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 641, de 2002 (nº 2.061, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção
e Cul tu ra Boa No tí cia a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Du que Ba ce lar,
Esta do do Ma ra nhão.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 719, de 26 de no -
vem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
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ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de-
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da
pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser-
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 641, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 641, de 2902, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Boa
No tí cia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Du que Ba ce lar, Esta do do Ma ra-
nhão, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 641, de 2002, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra Boa No tí cia a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Du que Ba ce lar, Esta -
do do Ma ra nhão.”

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te; Edi son Lo bão – Re la tor – Osmar
Dias, Pre si den te – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns –
João Ca pi be ri be – Val mir Ama ral – Pa pa léo Paes – 
Sibá Ma cha do – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá -
vio – De mós te nes Tor res – José Jor ge – Re nil do
San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te –
Alme i da Lima. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 641, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a as so-
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra, Boa No tí cia a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Du que Ba ce lar, Esta do do Ma ra-
nhão.

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

ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu-
ra, Boa No tí cia, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Du que Ba ce lar, Esta do do
Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003.– Osmar
Dias, Pre si den te – Édson Lo bão, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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;
....................................................................................

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

§ 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.
....................................................................................

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 – LEI Nº 236,
DE 28  DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú-
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

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

PARECER Nº 360, DE 2003
Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 642, de
2002 (nº 2.131/2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Iati, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Jor ge
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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 642, de 2002 (nº 2.131, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de lati,
Esta do de Per nam bu co.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 94, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39 de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 3 9/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 642, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998, em-
bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da ou-
tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for ça da Lei
nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que “al te ra o pa -
rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da 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 642, de 2002, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção
do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu-
ral de Iati a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de lati, Esta do de Per nam bu co, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos 
De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 642, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 94, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Iati, 
Esta do de Per nam bu co.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. –  Osmar 
Dias, Pre si den te, José Jor ge – Re la tor –   – Fá ti ma
Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Pa pa léo
Paes Sibá Ma cha do – Val mir Ama ral – Ju vên cio da 
Fon se ca – Luiz Otá vio – De mós te nes Tor res – Edi -
son Lo bão – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 642, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Iati, Esta do de Per nam bu co.

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

ta ria nº 94, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Iati, 
Esta do de Per nam bu co

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – José Jor ge – Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
 REPÚBLICA FE DE RATI VA DO BRA SIL

CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al

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;
....................................................................................

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

§ 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.
....................................................................................

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-LEI Nº 236,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú-
mero 4.117, de 27 de agos to de 1962.

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 361, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 647, de
2002 (nº 1.739/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca-
ção e Cul tu ra de Fe i ra Nova a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Fe i ra Nova, Esta do de Per nam-
bu co.

Relator: Se na dor José Jor ge
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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 647, de 2002 (nº 1.739, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Fe i ra Nova a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Fe i ra Nova, Esta do de Per -
nam bu co.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 312, de 25 de maio de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção, Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213,II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 647, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998, em-
bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da ou-
tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for ça da Lei
nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que “al te ra o pa -
rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da 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 647, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Fe i ra Nova a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Fe i ra Nova, Esta do de Per nam bu co, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 647, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta-
ria nº 312, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Fe i ra
Nova, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci -
da de de Fe i ra Nova, Esta do de Per nam bu co.

Sala da Co mis são, Pre si den te, Re la tor. –
Osmar Dias, Pre si den te, José Jor ge, Re la tor – Fá ti-
ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Pa pa-
léo Paes – Sibá Ma cha do – Val mir Ama ral – Ju vên-
cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – De mós te nes Tor -
res – Edi son Lo bão – Re nil do San ta na – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 647, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de co mu ni ca ção e Cul -
tu ra de Fe i ra Nova a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Fe i ra Nova, Esta do de Per nam bu co.

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

ria nº 312, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Fe i ra
Nova, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Fe i ra Nova, Esta do de Per nam bu co.

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

Sala da Co mis são,  22 de abril de  2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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;
....................................................................................

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

§ 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.
....................................................................................

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-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.

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 362, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 668, de
2002 (nº 1.779/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu-
ni tá rio de Xi que-Xi que a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Xi que-Xi que, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Ser gio Gu er ra
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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 668, de 2002 (nº 1.779, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi -
que- Xi que a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Xi que-Xi que, Esta do da Ba hia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 296, de 21 de ju nho de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 668, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998, em-
bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da ou-
tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for ça da Lei
nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que “al te ra o pa -
rá gra fo úni co do art. 62 da Lei  nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria, para ali men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da 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 668, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi que-Xi que a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Xi que-Xi que, Esta do da Ba hia, na for ma do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 668, de 2002, a se -

guin te re da ção:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se

re fe re a Por ta ria nº 296, de 21 de ju nho de
2000, que au to ri za a Asso ci a ção de De sen-
vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi que Xi que, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Xi que-Xi que,
Esta do da Ba hia.

Sala da co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
dias, Pre si den te – Sér gio Gu er ra – Re la tor Fá ti ma
Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Pa pa léo
Paes – Sibá Ma cha do – Val mir Ama ral – Ju vên cio da 
Fon se ca – Luiz Otá vio – De mós te nes Tor res – Edi -
son Lo bão  – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 668, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Xi que-Xi que a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Xi-
que- Xi que, Esta do da Ba hia.

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

ria nº 296, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a Asso -
ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi que-Xi-
que, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Xi que-Xi que, Esta do da Ba hia.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Ser gio Gu er ra, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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;
....................................................................................

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

§ 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.
....................................................................................

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-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 agôs to de 1962.

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do ser vi ço.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 363, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 674, de
2002 (nº 1.786/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Casa da Cul tu ra de Bom Jar -
dim a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu sâo
co mu ni tá ria na ci da de de Bom Jar dim,
Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor Ser gio Gu er ra
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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 674, de 2002 (nº 1.786, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Casa da Cul tu ra de Bom Jar dim a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Bom Jar dim, Esta do de Per nam bu co.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 347, de 17 de ju lho de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 674, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998, em-
bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da ou-
tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for ça da Lei
nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que “al te ra o pa -
rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da 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 674, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Casa da
Cul tu ra de Bom Jar dim a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bom Jar dim, Esta do
de Per nam bu co, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a
se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 674, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 347, de 17 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a çâo Casa da Cul tu ra de Bom Jar dim, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Bom Jar dim, Esta do de Per nam bu co.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Sér gio Gu er ra, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Pa pa lé
Paes – Sibá Ma cha do – Val mir Ama ral – Ju vên cio
da Fon se ca – Luiz Otá vio – De mós te nes Tor res –
Edi son Lo bão – Re nil do San ta na –  Le o nel Pa van
– Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 674, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Casa da Cul tu ra de Bom Jar dim a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Bom Jar dim, Esta do de 
Per nam bu co.

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

ta ria nº 347, de 17 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Casa da Cul tu ra de Bom Jar dim, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Bom Jar dim, Esta do de Per nam bu co

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

Sala da Co mis são, 22 abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Sér gio Gu er ra, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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;
....................................................................................

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

§ 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.
....................................................................................

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-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.

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.
.................... ................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 364, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 689, de
2002 (nº 1.813/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra
de Lon dri na a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lon dri-
na, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias
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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 689, de 2002 (nº 1.813, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri-
na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 594, de 11 de ou tu bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 689, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998, em-
bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da ou-
tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for ça da Lei
nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que “al te ra o pa -
rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da 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 689, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lon dri na,
Esta do do Pa ra ná, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com 
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 689, de 2002, a se -

guin te re da ção:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re

a Por ta ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001,
que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá-
ria Pi o ne i ra de Lon dri na a exe cu tar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Ju vên cio
da Fon se ca, Pre si den te even tu al – Osmar Dias, Re la tor
Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Pa -
pa léo Paes – Sibá Ma cha do – Val mir Ama ral – De-
mós te nes Tor res – Edi son Lo bão – José Jor ge – Re -
nil do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – –
Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 689, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon -
dri na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Lon dri na, Esta -
do do Pa ra ná.

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

ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Ju vên-
cio da Fon se ca, Pre si den te even tu al – Osmar Dias,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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;

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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-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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da cão dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

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 O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ... ...............................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de

de dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as des ta Lei
e de ma is dis po si ções le ga is vi gen tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde-
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 689, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Rádio Comunitária Pioneira
De Londrina a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lon dri-
na, Esta do do Pa ra ná.

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

ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Ju vên-
cio da Fon se ca, Pre si den te even tu al – Osmar Dias,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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;
....................................................................................

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-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

....................................................................................
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DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da cão dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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 O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ... ...............................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 365, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
696, de 2002 (nº 1.827/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
au to ri za a So ci e da de de Ampa ro e Edu-
ca ção à Infân cia de Cruz a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Cruz, Esta do do Ce a rá.

Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes

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 696 de 2002 (nº 1.827, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cruz, Esta do do Ce a rá.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 731, de 26 de no -
vem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de-
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria énor ma ti za da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro-
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-

bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser-
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 696, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 696, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis-
la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que au to ri-
za a So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia
de Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Cruz, Esta do do Ce a rá, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da
de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 696, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Cruz, Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Pa tri cia Sa bo ya Go mes,
Re la tora. – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca -
pi be ri be – Pa pa léo Paes – Sibá Ma cha do – Val mir
Ama ral – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – De -
mós te nes Tor res – Edi son Lo bão – Re nil do San ta-
na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 696, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a So ci e-
da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia
de Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Cruz, Esta -
do do Ce a rá.

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

ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cruz, Esta do do Ce a rá.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Re la to-
ra.

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:

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

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-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.

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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 O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º................................ ...................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li-

da de de dez anos, per mi ti da a re no va ção
por igual pe río do, se cum pri das as exi-
gên ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 366, DE 2003 

Da Comissão De Educação, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 699, 
de 2002 (nº 1.830/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção co mu ni tá ria Cul tu ral
e Artís ti ca Fo lha do Bo que i rão a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra-
ná.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

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 699, de 2002 (nº 1.830, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que, au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti-
ca Fo lha do Bo que i rão a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al, 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 768, de 6 de de -
zem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
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ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de-
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº  9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser-
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 699, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 699, de 2002 não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis-
la ti va, opi na mos pela APROVAÇÃO do ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti-
ca Fo lha do Bo que i rão a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis-
la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a
se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 01 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 699, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º E apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 768, de 6 de de zem bro de 2001, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e
Artís ti ca Fo lha do Bo que i rão, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de 
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Sala da Co mis são,   22 de abril de 2003. – Ju-
vên cio da Fon se ca, Pre si den te Osmar Dias – Re la-
tor – Ju vên cio da Fon se ca, Pre si den te even tu al –
Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be –
Pa pa léo Paes – Sibá Ma cha do – Val mir Ama ral –
De mós te nes Tor res – Edi son Lo bão – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te – – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 699, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca Fo -
lha do Bo que i rão a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 768, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca
Fo lha do Bo que i rão, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Cu ri ti ba, Esta -
do do Pa ra ná.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Ju vên cio
da Fon se ca, Pre si den te even tu al – Osmar Dias, Re la tor.

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:

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

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-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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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 O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º...................... .............................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li-
da de de dez anos, per mi ti da a re no va ção
por igual pe río do, se cum pri das as exi-
gên ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 367, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 712, 
de 2002 (nº 1.870/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni-
tá rio Rá dio Re gi o nal Ita ma ra cá 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 Ipa us su, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

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 712, de 2002 (nº 1.870, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Re gi o nal Ita ma ra cá 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 Ipa us su, Esta -
do de São Pa u lo.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 609, de 24 de ou -
tu bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. Na Co missão 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
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mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de-
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da
pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213,II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser-
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 712, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 712, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Re gi o nal Ita -
ma ra cá 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 Ipa us su, Esta do de São Pa -
u lo, na for ma do Pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 712, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 609, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Re gi o nal
Ita ma ra cá FM, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Ipa us su, Esta do de São
Pa u lo.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re-
la tor – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi-
be ri be – Val mir Ama ral – Pa pa léo Paes – Sibá
Ma cha do – Val mir Ama ral – Ju vên cio da Fon se-
ca – Luiz Otá vio – De mós te nes Tor res – Edi son
Lo bão – José Jor ge – Re nil do San ta na Le o nel
Pa van – Alme i da Lima.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 712, DE 2002
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 Re-
gi o nal Ita ma ra cá 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 
Ipa us su, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 609, de
24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a Asso ci a-

ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Re gi o nal Ita ma ra-
cá FM, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Ipa us su, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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;
....................................................................................

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

§ 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.

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-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú-
mero 4.117 de 27 de agôs to de 1962.

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

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.

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tu io Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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.

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

PARECER Nº 368, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 713, de
2002 (nº 1.871/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri
– Jú lia Le i te de Luna a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Mi la gres, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

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 713, de 2002 (nº 1.871, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri – Jú lia
Le i te de Luna a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Mi la gres, Esta do do Ce a rá.
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Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 651, de 25 de ou tu bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de

os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 713, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da 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 713, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Fun da ção Pró-De -
sen vol vi men to do Ca ri ri – Jú lia Le i te de Luna a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mi la gres, Esta do do Ce a rá, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 713, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 651, de 25 de ou tu bro de 2001, que au -
to ri za a Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri –
Jú lia Le i te de Luna, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Mi la gres, Esta -
do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, –  Osmar Dias, Pre si den te –
Re gi nal do Du ar te, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – João
Ca pi be ri be – Pa pa léo Paes – Sibá Ma cha do – Val -
mir Ama ral – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio –
De mós te nes Tor res – Edi son Lo bão – José Jor ge
– Re nil do San ta na – Alme i da. Lima.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  9 10017    495ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10018 Sex ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL496     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  9 10019    497ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO 713, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
Fundação Pró– desenvolvimento do Cariri 
– Júlia Leite de Luna a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Mi la gres, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 651, de 25 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri ri – Jú lia Le i-
te de Luna, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Mi la gres, Esta do do Ce a rá.

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

Sala da Co mu ni cas são, 22 de abril de 2003. – 
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da co mu ni ca ção so ci al

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;

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

§ 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.
....................................................................................

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-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 agôs to de 1962.

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar à
en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos os
pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas re gu-
la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to dá ria, ob ser-
va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos
nes ta Lei e nor mas re gu la do ras das con -
di ções de ex plo ra ção do  Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

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

PARECER Nº 369, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 725, de
2002 (nº 1.901/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral para
o Pro gres so de Ita re ma – ACCPI a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita re ma, Esta do do Ce a rá.

Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes
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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 725, de 2002 (nº 1.901, de 2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral para o Pro gres so de Ita re ma
– -ACCPI a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita re ma, Esta do do Ce a rá.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 613, de 24 de ou tu bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O 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. 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 725, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998, em-
bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da ou-
tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for ça da Lei
nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que “al te ra o pa -
rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da 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 725, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria e Cul tu ral para o Pro gres so de Ita re ma – ACCPI
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ita re ma, Esta do do Ce a rá, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 725, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta-
ria nº 613, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral para o Pro gres so de
Ita re ma – ACCPI, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Ita re ma, Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te Pa tri cia Sa bo ya Go mes, Re la to ra –
Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Pa -
pa léo Paes – Siba Ma cha do – Val mir Ama ral –Ju vên-
cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – De mós te nes Tor res – 
Edi son Lo bão – Re nil do San ta na – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 725, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Para o Pro-
gres so de Ita re ma – ACCPI a exe cu tar
ser vi ço de ra di od~fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ita re ma, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 613, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral para o Pro gres so
de Ita re ma – ACCPI, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ita re ma, Esta do do
Ce a rá.

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

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya G., Re la to ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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;
....................................................................................

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-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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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 O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º......... .........................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de

de dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as des ta Lei 
e de ma is dis po si ções le ga is vi gen tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO,  Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to.

PARECER Nº 370, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 11, de 2000, (n°
817) 2000,na ori gem) do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha có pia do
Acór dão nº 35/2000, re la ti vo ‘a au di to ria
re a li za da no Ban co do Bra sil, na área de
pu bli ci da de (TC nº 001.594/97-4).

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

1.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 11, de 2000, do Tri bu nal de Con tas
da União, que en ca mi nha có pia do Acór dão nº

35/2000, re la ti vo ao Ban co do Bra sil, na área de pu -
bli ci da de.

O pro ces so che gou ao Se na do em 21 mar ço de
2000 e nes ta mes ma data foi en ca mi nha do a esta Co -
mis são.

Da que la data em di an te fo ram no me a dos re la to-
res os Se nho res Se na do res Sér gio Ma cha do
(17-4-2000) e Wel ling ton Ro ber to (29-3-2001), ten do
sido de vol vi do à Co mis são em 20 de de zem bro de
2002, sem re la tó rio.

Em 27 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como re la tor do pro ces so.

1.2. Aná li se da Ma té ria

Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em
Ses são de 15-3-2000:

a) re je i tar, em par te, as ra zões de jus ti fi ca ti va
apre sen ta das pe los Srs. Alcir Au gus ti nho Cal li a ri
(ex-Pre si den te) e Mar lo Lit wins ki (ex-Se cre tá rio-Exe-
cu ti vo), ten do em vis ta que não fo ram su fi ci en tes para 
eli dir, em sua to ta li da de, as ir re gu la ri da des apon ta-
das nos au tos;

b) apli car aos res pon sá ve is Srs. Alcir Au gus ti-
nho Cal li a ri e Mar lo Lit wins ki a mul ta pre vis ta no art.
58, in ci so II, da Lei nº 8.443/92, no va lor in di vi du al de
R$9.562,85 (nove mil, qui nhen tos e ses sen ta e dois
re a is e oi ten ta e cin co cen ta vos), fi xan do-lhes o pra zo
de 15 (quin ze) dias, a con tar da no ti fi ca ção, para com -
pro var, pe ran te o Tri bu nal, o re co lhi men to da dí vi da
aos co fres do Te sou ro Na ci o nal, atu a li za da mo ne ta ri-
a men te a par tir do dia se guin te ao tér mi no do pra zo
ora es ta be le ci do;

c) au to ri zar, nos ter mos do art. 28, in ci so II, da
Lei nº 8.443/92, a co bran ça ju di ci al da dí vi da, caso
não aten di da a no ti fi ca ção;

d) aco lher as ra zões de jus ti fi ca ti vas apre sen ta-
das pe los Srs. Pa u lo Cé sar Xi me nes Alves Fer re i ra
(ex-Pre si den te) e Antô nio Car los Sil va (ex-Se cre tá-
rio-Exe cu ti vo);

e) de ter mi nar ao Ban co do Bra sil que se abs te-
nha de uti li zar os ser vi ços ad vo ca tí ci os de seu cor po
téc ni co (mes mo ad vo ga dos con tra ta dos) para de fen-
der ex-di ri gen tes da en ti da de em pro ces sos ad mi nis-
tra ti vos ou ju di ci a is, quan do com pro va do que os atos
pra ti ca dos fo ram ma ni fes ta men te ile ga is ou con trá ri-
os aos in te res ses do Ban co;

f) de ter mi nar tam bém ao Ban co do Bra sil a
ado ção das se guin tes pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao
exa to cum pri men to da Lei nº 8.666/93: f.1) ate-
nha-se, nas fu tu ras pror ro ga ções e al te ra ções de
con tra tos, às con di ções pre vis tas nos arts. 57, § 1º,
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e 65; f.2) in di que, no preâm bu lo do edi tal de li ci ta-
ção, o re gi me de exe cu ção do con tra to, con for me
dis pos to no art. 40, ca put, c/c o art. 10; f.3) es ta be-
le ça, no edi tal, com re la ção às con di ções de pa ga-
men to, o cro no gra ma de de sem bol so má xi mo por
pe río do, em con for mi da de com a dis po ni bi li da de de 
re cur sos fi nan ce i ros de que tra ta o art. 40, in ci so
XIV, alí nea b; f.4) pre ve ja, no edi tal, com pen sa ções
fi nan ce i ras e pe na li da des, por even tu a is atra sos, e
des con tos, por even tu a is an te ci pa ções de pa ga-
men tos, de acor do com o dis pos to no art. 40, in ci so
XIV, alí nea d; f.5) ob ser ve o dis pos to no art. 29, in ci-
so III, quan to às exi gên ci as re la ti vas à re gu la ri da de
fis cal dos li ci tan tes; f.6) li mi te-se às exi gên ci as pre -
vis tas no art. 30, in ci so II, no que tan ge à qua li fi ca-
ção téc ni ca dos li ci tan tes; f.7) ob ser ve, quan to aos
do cu men tos que de vem ser ne ces sa ri a men te jun ta-
dos no pro ces so li ci ta tó rio, o con ti do no art. 38, es -
pe ci al men te nos in ci sos II, IV, VIII, XI e XII; f.8) aten -
te para o que de ter mi na o art. 30, § 5º quan to à ve -
da ção de exi gên ci as de com pro va ção de ati vi da de
ou de ap ti dão com li mi ta ções de tem po ou de épo -
ca, ou qua is quer ou tras que ini bam in de vi da men te
a par ti ci pa ção de in te res sa dos na li ci ta ção; f.9) ob -
ser ve o dis pos to no art. 109, § 4º, no to can te à ne -
ces sá ria sub mis são, à au to ri da de su pe ri or, dos re -
cur sos in de fe ri dos pela Co mis são de Li ci ta ção; f.
10) obe de ça ao pre vis to no art. 67, ca put, quan to à
de sig na ção es pe ci al de re pre sen tan te para o acom -
pa nha men to e fis ca li za ção da exe cu ção dos con tra-
tos; e, f. 11) ob ser ve o dis pos to no art. 55, in ci so III,
no que res pe i ta à ne ces sá ria in di ca ção do va lor dos 
con tra tos fir ma dos;

g) de ter mi nar, com base no art. 193, § 2º, do Re -
gi men to Inter no, a jun ta da do pre sen te pro ces so ao
das con tas do Ban co do Bra sil re la ti vas ao exer cí cio
de 1993, bem como a jun ta da de có pia des te Acór -
dão, acom pa nha do do Re la tó rio e Voto que o fun da-
men tam, às con tas do men ci o na do Ban co re fe ren tes
aos exer cí ci os de 1994 e 1995, para exa me em con -
fron to.

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-
sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Obser va-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas
pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2003. –  Pre si-
den te – Ney Su as su na – Re la tor – Luiz Ota vio –
Ana Jú lia Ca re pa – Cé sar Bor ges – João Alber to
Sou za – Efra im Mo ra is – João Ri be i ro – Ânte ro
Paes de Bar ros – Antô nio Car los Va la da res – Ael -
ton Fre i tas.

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

Re la tor: Se na dor Wel lig ton Ro ber to

I – Intro du ção

1.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 817-SGS-TCU, de 17 de mar ço de
2000, me di an te o qual o TCU – Tri bu nal de Con tas
da União en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia do
Acór dão nº 035/2000, ado ta do pelo Ple ná rio da que-
la Insti tu i ção, re fe ren te à Au di to ria re a li za da no Ban -
co do Bra sil S/A – Área de Pu bli ci da de.

Os do cu men tos em co men to fo ram en ca mi-
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para
co nhe ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem
sen do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção
de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta 
Casa.

A Au di to ria abran geu o pe río do de ja ne i ro de
1993 a ju lho de 1996 e foi re a li za da em cum pri men-
to ao de li be ra do no item 8.2. da De ci são nº 492/95,
do Ple ná rio do TCU, que de ter mi nou às Se cre ta ri as
de Con tro le Exter no a in clu são, no ob je to das au di-
to ri as, do exa me so bre even tu a is gas tos com pro pa-
gan da e cam pa nhas pu bli ci tá ri as efe ti va das no pe-
río do de 1993 a 1995 pe los ór gãos/en ti da des da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, es pe ci al men te pelo
Ban co do Bra sil e en ti da des do Mi nis té rio da Pre vi-
dên cia e Assis tên cia So ci al.

O Avi so em aná li se foi re ce bi do nes te Se na do
Fe de ral, em 21 de mar ço de 2000, onde foi pro to co-
la do como Di ver sos nº 11, de 2000, e en ca mi nha do
à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em
21 de mar ço de 2000.
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1.2. Aná li se da Ma té ria

A Au di to ria abran geu as ges tões dos Srs. Alcir
Au gus ti nho Cal li a ri e Pa u lo Cé sar Xi me nes (ex-Pre -
si den tes) e Ma rio Lit wins ki e Anto nio Car los Sil va
(ex-Se cre tá ri os Exe cu ti vos), ten do sido apon ta das
di ver sas ir re gu la ri da des e fa lhas nos pro ce di men tos
ado ta das para con tra ta ção de ser vi ços de pu bli ci da-
de do Ban co. Pro mo vi da a au diên cia dos res pon sá-
ve is e apre sen ta das as ra zões de jus ti fi ca ti vas, o Tri -
bu nal, com base nos pa re ce res da Uni da de Téc ni ca
e do Mi nis té rio Pú bli co, de ci diu:

a) re je i tar, em par te, as ra zões de jus ti fi ca ti vas
apre sen ta das pe los Srs. Alcir Au gus ti nho Cal li a ri
(ex-Pre si den te) e Ma rio Lit wins ki (ex-Se cre tá rio-Exe-
cu ti vo), apli can do-lhes a mul ta pre vis ta no art. 58, in -
ci so II, da Lei nº 8.443/92, no va lor in di vi du al de
R$9.562,85;

b) aco lher as ra zões de jus ti fi ca ti va apre sen ta-
das pe los Srs. Pa u lo Cé sar Xi me nes Alves Fer re i ra
(ex-Pre si den te) e Anto nio Car los da Sil va (ex-Se cre-
tá rio Exe cu ti vo);

c) fa zer di ver sas de ter mi na ções que vi sam
cor ri gir ví ci os e prá ti cas ad mi nis tra ti vas in cor re tas;

d) jun ta da do pro ces so às con tas do Ban co do
Bra sil re la ti vas ao exer cí cio de 1993, bem como a
jun ta da de có pi as do Acór dão nº 035/2000, acom pa-
nha do do Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, às
con tas do men ci o na do Ban co re fe ren tes aos exer cí-
ci os de 1994 e 1995, para exa me em con fron to.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se
de ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com -
pe tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não
exi ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so
Na ci o nal, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za-
ção e Con tro le dela tome co nhe ci men to e de li be re
pelo ar qui va men to do pro ces so.

Não obs tan te, ten do em vis ta o lon go pra zo
de cor ri do des de a pu bli ca ção do Acór dão nº
035/2000, su ge ri mos o en vio de ofi cio ao Tri bu nal de 
Con tas da União so li ci tan do in for ma ções so bre a
im ple men ta ção ou não das de ter mi na ções fe i tas por 
aque la Cor te, as sim como dos re sul ta dos al can ça-
dos.

 Sala da Co mis são, de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber to, Re -
la tor.

PARECER Nº 371, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 127, de 2001, (Nº
3.717/2001, na ori gem) do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 156/2001, re la ti vas à au di-
to ria re a li za da na Pe tro bras Dis tri bu i do ra
S.A., na área de li ci ta ções e con tra tos no
pe río do de 13-4 a 26-5-2000 (TC nº
010.837/2000-8).

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

1.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 156, de 2001, do Tri bu nal de Con tas
da União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº
156/2001, re la ti va à au di to ria re a li za da na Pe tro bras
Dis tri bu i do ra, na área de li ci ta ções e con tra tos, no
pe río do de 13-4-2000 a 26-5-2000.

O pro ces so che gou ao Se na do em 6 de agos to
de 2001 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são em 13 de 
agos to de 2001.

Em 26 de ou tu bro de 2001 foi no me a do re la tor o
Se nhor Se na dor Wel ling ton Ro ber to que o de vol veu à
Co mis são em 20 de de zem bro de 2002, sem re la tó rio.

Em 27 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
se na dor como re la tor do pro ces so.

1.2 – Aná li se da ma té ria

Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em
Ses são de 19-7-2001:

1. com fun da men to no art. 47 da Lei nº 8.443/92, 
con ver ter os pre sen tes au tos em to ma da de con tas
es pe ci al;

2. com ful cro no art. 1º, in ci so II, da re fe ri da lei,
de ter mi nar a ci ta ção so li dá ria dos res pon sá ve is aba i-
xo no mi na dos para que apre sen tem ale ga ções de de -
fe sa ou re co lham aos co fres da Pe tro bras Dis tri bu i do-
ra S.A. os va lo res in di ca dos, cor ri gi dos mo ne ta ri a-
men te e acres ci dos dos ju ros de mora a par tir das da -
tas in di ca das até a data do efe ti vo pa ga men to, em ra -
zão das ile ga li da des a se guir apon ta das: 2.1. Orlan do
Gal vão Fi lho, Djal ma Bas tos de Mo ra is, Rey nal do Vi -
lar do Aloy, João Au gus to Re zen de Hen ri ques, José
Fer re i ra da Sil va Fi lho e Insti tu to de Orga ni za ção Ra -
ci o nal do Tra ba lho – IDORT/RJ, pe los pa ga men tos
efe tu a dos ao Insti tu to de Orga ni za ção Ra ci o nal do
Tra ba lho – IDORT/RJ, sem co ber tu ra con tra tu al, haja
vis ta que os 2º, 3º e 4º ter mos adi ti vos ao Con tra to de
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Pres ta ção de Ser vi ços de Con sul to ria Téc ni ca Espe -
ci a li za da ce le bra do en tre a Pe tro bras Dis tri bu i do ra
S.A. e o re fe ri do Insti tu to, em 16-1-95, fo ram as si na-
dos fora do pe río do de vi gên cia do con tra to, e por pre -
ços ma ni fes ta men te des pro por ci o na is en tre os ser vi-
ços pres ta dos e a re mu ne ra ção paga: OP FAT/NFFS
DATA Va lor (R$)641348, 154001 25-6-97, 721.388,63 
655101 154002 16-7-97 1.410.309,68 659992 0704
24-7-97 2.106625,02 679891 154004 25-8-97
1.845.059,16 69918 154005 24-9-97 1.977131.95
721046 154006 24-10-97 1.883305,99 che que 0001
4-2-98 1.958.026,64 793877 0002 19-2-98
2.063246,68 795425 154009 26-2-98 1.837122,36
801815 0072 29-4-98 1.879.312,84 83.305,99
2.063.246,68 1.879.312,84 1.693.961,90
2.015.766,99 2.396.008,36 659992 0704 24-7-97
2.106.625,02 699918 154005 24-9-97 1.977.131,95
che que 0001 4-2-98 1.958.026,64 795425 154009
26-2-98 1.837.122,36 816743 0107 29-4-98
1.039.659,54 859660 0202 12-6-98 2.162.714,90
888428 0293 30-7-98 2.187.475,51 925133 0394
30-9-98 2.070.736,48 943214 0456 

30-10-98 2.254.696,61 962674 0511 30-11-98
2.324.320,64 984394 0568 30-12-98 2.121.198,00
1000306 0615 29-1-99 2.336.569,94 1023984 0664
3-3-99 2.015.976,98 1042048 0699 31-3-99
1.113.801,76 1060225 1053 3-5-99 825.014,73 2.2.
Orlan do Gal vão Fi lho, Djal ma Bas tos de Mo ra is, Rey -
nal do Vi lar do Aloy, João Au gus to Re zen de Hen ri-
ques, José Fer re i ra da Sil va Fi lho e Pe dro Cal das Pe -
re i ra pe los pa ga men tos de cor ren tes dos acrés ci mos
pro mo vi dos nos pre ços do AEAC e do AEHC, quan do
do adi ta men to aos con tra tos in di ca dos, obri gan do a
Pe tro bras Dis tri bu i do ra S.A. a as su mir o ônus de pre -
ços ele va dos, quan do a ten dên cia do mer ca do era de
que da, sen do que os con tra tos ori gi na is já ha vi am ne -
go ci a do pre ços in fe ri o res: Nº Con tra to For ne ce dor
Data Va lor (R$) 6500200008098 Da cal da Açú car e
Álco ol Ltda. 24-4-98 990.674,00 6500200010198 Jar -
dest S/A Açú car e Álco ol 24-4-98 838.464,00
6500200009698 Usi na Man dú S/A 24-4-98
1.334.980,00 6500200008798 Usi na de Açú car e
Álco ol MB Ltda. 24-4-98 1.891.785,90
6500200012698 Usi na Mo e ma Açú car e Álco ol Ltda.
24-4-98 1.786.233,00 6500200013598 Com pa nhia
Ener gé ti ca San ta Eli sa 24-4-98 4.532.097,90
6500200003898 Des ti la ria Pi o ne i ros S.A 24-4-98
853.775,70 6500200011798 Com pa nhia Açu ca re i ra
Vale do Ro sá rio 24-4-98 3.517.813,50
6500200004998 Des ti la ria Vale do Ti e te S.A.– Des ti-
va le 26-10-98 293.934,96 6302000015098 Álco ol
Azul S/A – Alco a zul 26-10-98 293.934,96

6302000015198 Gu a na ba ra Agro in dus tri al S/A
26-1-98 574.256,00 6302000015398 Be nal co ol Açú -
car e Álco ol S/A 26-10-98 674.750,80
6302000015298 Uni al co S/A Açú car e Álco ol
26-10-98 890.096,80 6500200005698 Cle al co Açú-
car e Álco ol S/A 6-11-98 227.760,00 6302000015498
Uni va lem S/A Açú car e Álco ol 26-10-98 1.119.799,20
6500200006898 Alco mi ra S/A 29-10-98 565.642,16
6302000015798 Usi na Ma ra caí S/A – Açú car e Álco ol
29-9-98 1.562.000,00 6500200008698 Usi na Nova
Amé ri ca S/A 29-9-98 3.550.000,00 6500200006998
Cia. Alber ti na Mer can til e Indus tri al 29-9-98
1.018.000,00 6500200002498 Açu ca re i ra Nova Ta-
mo io S/A 29-4-98 4.640.000,00.

3. com ful cro no art. 12, in ci so III, da Lei nº
8.443/92, de ter mi nar as au diên ci as a se guir para que
os res pon sá ve is apre sen tem ra zões de jus ti fi ca ti va
para as ir re gu la ri da des apon ta das, to das re la ci o na-
das à con tra ta ção do Insti tu to de Orga ni za ção Ra ci o-
nal do Tra ba lho – IDORT/RJ, em 16-1-95, para a pres -
ta ção de ser vi ços de con sul to ria téc ni ca es pe ci a li za-
da vi san do a iden ti fi ca ção e re cu pe ra ção de va lo res
re fe ren tes a tri bu tos, que even tu al men te te nham sido
re co lhi dos in de vi da men te pela Pe tro bras Dis tri bu i do-
ra S.A. aos co fres pú bli cos, no âm bi to das ad mi nis tra-
ções fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, no que con cer ne
aos ter mos adi ti vos ao re fe ri do con tra to: 3.1. Orlan do
Gal vão Fi lho, Djal ma Bas tos de Mo ra is, Rey nal do Vi -
lar do Aloy, João Au gus to Re zen de Hen ri ques e José
Fer re i ra da Sil va Fi lho: 3.1.1. ce le bra ção do 2º ter mo
adi ti vo, em 28-8-98, quan do já se en con tra va ex pi ra-
do o pra zo de vi gên cia do con tra to des de 31-1-97,
con for me 1º ter mo adi ti vo; 3.1.2. au sên cia de pu bli ca-
ção, no Diá rio Ofi ci al da União, do 2º ter mo adi ti vo
ao con tra to, as si na do em 28-8-98, em de sa cor do com 
o prin cí pio da pu bli ci da de ins cul pi do no ca put do art.
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral e com o pa rá gra fo úni co
do art. 61 da Lei nº 8.666/93;3.1.3. adi ta men tos con -
tra tu a is efe tu a dos em per cen tu a is su pe ri o res ao per -
mi ti do pe los §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº
8.666/93;3.2. Orlan do Gal vão Fi lho, Rey nal do Vi lar do
Aloy, João Au gus to Re zen de Hen ri ques e José Fer re-
i ra da Sil va Fi lho pela au sên cia de pu bli ca ção, no Diá-
rio Ofi ci al da União, dos 3º e 4º ter mos adi ti vos ao
con tra to, as si na dos em 19-2-99 e 10-4-99, res pec ti-
va men te, em de sa cor do com o prin cí pio da pu bli ci da-
de ins cul pi do no ca put do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e com o pa rá gra fo úni co do art. 61 da Lei nº
8.666/93;

4. com fun da men to no art. 12, in ci so III, da Lei nº 
8.443/92, de ter mi nar as au diên ci as dos Srs. Orlan do
Gal vão Fi lho, Djal ma Bas tos de Mo ra is, Rey nal do Vi -
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lar do Aloy, João Au gus to Re zen de Hen ri ques, José
Fer re i ra da Sil va Fi lho e Pe dro Cal das Pe re i ra para
que apre sen tem ra zões de jus ti fi ca ti va pela ges tão te -
me rá ria e in ter fe rên cia pre ju di ci al dos in te res ses da
área fi nan ce i ra so bre a área ope ra ci o nal da Empre sa,
nas ope ra ções de fi nan ci a men to de ca pi tal de giro en -
vol ven do con tra tos para aqui si ção de ál co o is no ano
de 1998, ob je to dos con tra tos in di ca dos no item 2.2
su pra;

5. re me ter aos res pon sá ve is, em ane xo às ci ta-
ções e au diên ci as, có pia do Re la tó rio e Voto que fun -
da men tam a pre sen te de li be ra ção; 8.6. en ca mi nhar
os au tos ao Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU para que
ava lie a con ve niên cia da in ter po si ção do com pe ten te
re cur so nas con tas Pe tro bras Dis tri bu i do ra S.A. re la ti-
vas aos exer cí ci os de 1994 e 1995, já jul ga das, em ra -
zão das ir re gu la ri da des ob je to das au diên ci as pro-
pos tas nas alí ne as a, b, c e h do item III.1 da con clu-
são do Re la tó rio de Au di to ria (fls. 41/42).

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-
sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Obser va-se, por tan to, que não se tra ta de ma té ria
so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi dên-
ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas pelo Tri-
bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2003. – Pre si-
den te: Ney Su as su na – Re la tor: Luiz Otá vio – Ana
Jú lia Ca re pa – Cé sar Bor ges – João Alber to Sou za
– Efra im Mo ra is – João Ri be i ro – Ante ro Paes de
Bar ros – Antô nio Car los Va la da res – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Ael ton Fre i tas.

PARECER Nº 372, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 156, de 2001, (nº
4.583/2001, na ori gem); do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 559/2001, re fe ren te à Au di-
to ria re a li za da na obra de ex ten são do
sis te ma de trens ur ba nos de Belo Ho ri-
zon te/MG, sob a res pon sa bi li da de da
Com pa nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos
– CBTU. (TC – 003.547/2001-6).

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

1.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 156, de 2001, do Tri bu nal de Con tas
da União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº
559/2001, re fe ren te à Au di to ria re a li za da na obra de 
ex ten são do sis te ma de trens ur ba nos de Belo Ho ri-
zon te/MG, sob a res pon sa bi li da de da Com pa nhia
Bra si le i ra de Trens Urba nos – CBTU.

O pro ces so che gou ao Se na do em 28 agos to de 
2001 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são em 31 de
agos to de 2001. Em 28 de ou tu bro da que le ano foi de -
sig na do o Se na dor Luiz Otá vio, en car go que foi trans -
fe ri do em 11 de mar ço de 2002 para o Se na dor Val mir
Ama ral.

Em 2 de agos to de 2002 foi de vol vi do sem re la-
tó rio.

Em 28 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como novo re la tor do pro ces so.

1.2. Aná li se da Ma té ria

Na Ses são do TCU de 15 de agos to de 2001,
aque la Cor te to mou as se guin tes de ci sões:

– de ter mi nar à CBTU, com base no
art. 43, in ci so I, da Lei nº 8.443/92; nos arts.
194, in ci so II, 209 e 210 do Re gi men to Inter -
no/TCU; e no art. 31, in ci so II, da Instru ção
Nor ma ti va TCU nº 09/95, que acres cen te às 
exi gên ci as fi xa das para o con tra ta do, nos
con tra tos de exe cu ção con ti nu a da ou par ce-
la da, a cada pa ga men to efe ti va do, a apre-
sen ta ção do Cer ti fi ca do de Re gu la ri da de do 
FGTS emi ti do pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de-
ral (art. 27 da Lei nº 8.036/90) e da Cer ti dão
Ne ga ti va de Dé bi to emi ti da pelo INSS (art.
47 da Lei nº 8.212/91), ou de do cu men to
de fi ni do como equi va len te na re gu la men ta-
ção pró pria dos ci ta dos ór gãos, con for me o
dis pos to no art. 55, in ci so XIII, da Lei nº
8.666/93 e no item 8.1, le tra “c”, da De ci são
nº 705/94 – Ple ná rio (Ata nº 54/94), con fir-
ma da pela De ci são nº 431/97 – Ple ná rio
(Ata nº 28/97);

– co mu ni car ao Exmo. Sr. Go ver na dor
do Esta do de Mi nas Ge ra is, para as pro vi-
dên ci as que en ten da ca bí ve is, que, a des-
pe i to das ini ci a ti vas já im ple men ta das pelo
Esta do de Mi nas Ge ra is (de sa pro pri a ção
atra vés do De cre to Esta du al nº 38.793, de
15/05/1997, de par ce la de ter re nos em Belo
Ho ri zon te para des ti ná-los à im plan ta ção do 
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ter mi nal de in te gra ção da Esta ção José
Cân di do da Sil ve i ra, do Trem Me tro po li ta no
de Belo Ho ri zon te; e as sun ção, por meio do
Pro to co lo de Enten di men tos ce le bra do em
03/01/1999 com o Mu ni cí pio de Belo Ho ri-
zon te, da res pon sa bi li da de de de sa pro pri ar
a área re que ri da para a im plan ta ção do re -
fe ri do sis te ma viá rio, de pro pri e da de pre su-
mi da da Fun da ção Cen tro Tec no ló gi co de
Mi nas Ge ra is, CETEC, em com ple men ta ção
a já de sa pro pri a da por for ça do De cre to nº
38.793, de 15 de maio de 1997), per sis tem
as se guin tes si tu a ções:

a) a in ter rup ção das obras de con clu-
são do aces so viá rio ao Ter mi nal de Inte gra-
ção José Cân di do da Sil ve i ra, fun da men ta-
da em ques tão de na tu re za pa tri mo ni al (per -
ma nên cia em po der da Fun da ção Cen tro
Tec no ló gi co de Mi nas Ge ra is – CETEC de
uma fa i xa de ter re no ne ces sá ria à fi na li za-
ção das obras, sem que te nha ha vi do de sa-
pro pri a ção ou ces são) de ter mi na da pelo Po -
der Ju di ciá rio em ação de au to ria da re fe ri-
da fun da ção, re tar da a en tra da em ope ra ção
do re fe ri do ter mi nal e, por tan to, im pe de a
sua uti li za ção na am pli a ção da in te gra ção
in ter mo dal do trans por te co le ti vo na Re gião
Me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te, com pre ju-
í zos à po pu la ção me tro po li ta na;

b) a pa ra li sa ção dos tra ba lhos im põe
ao men ci o na do Ter mi nal a si tu a ção de obra
ina ca ba da sob ris co de de te ri o ra ção, já ten -
do o Te sou ro Fe de ral in ves ti do R$
2.248.746,49 (equi va len te a 86,31% do va-
lor pre vis to para sua cons tru ção);

– en vi ar ao Exmo. Sr. Go ver na dor do
Esta do de Mi nas Ge ra is có pia des ta de ci são
e do Re la tó rio e Voto que a fun da men ta rem,
bem como dos prin ci pa is ele men tos pro ces-
su a is que sus ten tam as con clu sões apre-
sen ta das; e

– re me ter có pia des ta de ci são, bem
como do re la tó rio e voto que a fun da men-
tam, à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres-
so Na ci o nal.

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de -
ci sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir
pra xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos -
tral, o re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá

se ori gi nam, ain da que sem qual quer in te res se por
par te des sa Co mis são.

Obser va-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas
pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2003. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Efra im Mo ra is, Re la tor ad
hoc – Ana Jú lia Ca re pa – João Alber to Sou za – Cé -
sar Bor ges – João Ri be i ro – Luiz Ota vio – Antô nio
Car los Va la da res – Le o mar Qu in ta ni lha – Ael ton
Fre i tas.

PARECER Nº 373, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 13, de 2002 (nº
182/2002, na ori gem), en ca mi nhan do có-
pia da De ci são nº 11, 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 do em obras de cons -
tru ção, am pli a ção, re for ma e apa re lha-
men to de es ta be le ci men tos pe na is no
Esta do do Pará (TC – 004.014/2001-2).

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

1.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 13, de 2002, do Tri bu nal de Con tas
da União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº
11/2002, re la ti va a obras de cons tru ção, am pli a ção,
re for ma e apa re lha men to de es ta be le ci men tos pe-
na is no Esta do do Pará.

O pro ces so che gou ao Se na do em 25 de fe ve-
re i ro de 2002 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são
no dia 28 da que le mes mo mês.

Em 11 de mar ço de 2002 foi no me a do re la tor o 
Se nhor Val mir Ama ral que o de vol veu à Co mis são
em 2 de agos to de 2002, sem re la tó rio.

Em 27 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como re la tor do pro ces so.
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1.2. Aná li se da Ma té ria

Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em
Ses são de 31/01/2002:

1. de ter mi nar, com fun da men to no art. 43, in ci so
I da Lei nº 8.443/92, ao Go ver no do Esta do do Pará,
que: a) atu a li ze os re gis tros do Diá rio da Obra da Pe -
ni ten ciá ria Re gi o nal de TUCURUÍ/PA, em cum pri-
men to ao dis pos to no art, 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93
e na Cláu su la Dé ci ma Qu ar ta do Con tra to SEOP nº
19/00; b) faça cons tar dos con tra tos ce le bra dos, cláu -
su la re la ti va ao re a jus ta men to de pre ços ou à ine xis-
tên cia de re a jus te con tra tu al, de acor do com o art. 55,
in ci so III, da Lei nº 8.666/93, haja vis ta a omis são ve ri-
fi ca da nos Con tra tos SEOP nºs 42/1998, 19/2000,
05/2001 e 06/2001; c) con sig ne nos edi ta is de li ci ta-
ção, ins tru men tos con tra tu a is, bem como na pla ca in -
for ma ti va das obras, a fon te dos re cur sos con ve ni a-
dos com a União em con so nân cia com o dis pos to no
art. 30 do De cre to nº 93.872/86; d) pro ce da à ho mo lo-
ga ção de pro ces so li ci ta tó rio com pre vi são or ça men-
tá ria, con for me pre vis to no art. 7º, § 2º, in ci so III, da
Lei nº 8.666/93, a exem plo da To ma da de Pre ços nº
7/2000-NLC/SEOP ho mo lo ga da sem re cur sos su fi ci-
en tes ao pa ga men to da pro pos ta ven ce do ra; e) ado te
pro vi dên ci as para cor re ção do ob je to con ti do na cláu -
su la ter ce i ra do con tra to SEOP nº 06/2001, re la ti vo à
cons tru ção da Pe ni ten ciá ria Re gi o nal de Aba e te tu-
ba/PA;

2. co mu ni car ao Mi nis té rio da Jus ti ça que, em
fis ca li za ção re a li za da por este Tri bu nal, foi de tec ta do,
em re la ção Con vê nio MJ nº 031/2000, que, em bo ra o
Pla no de Tra ba lho, Ane xo 1 do Con vê nio, es pe ci fi que
a cons tru ção de um Blo co Car ce rá rio, com pos to de
32 ce las com ca pa ci da de para 80 de ten tos, fo ram,
en tre tan to, exe cu ta das 24 ce las para 72 de ten tos,
con tra ri an do o art. 2º da Instru ção Nor ma ti va STN nº
01, de 15/01/1997.

3. re me ter có pia des ta De ci são, bem como do
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam à Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do
Con gres so Na ci o nal; e 8.4. ar qui var o pre sen te pro-
ces so.

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-
sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Obser va-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas

pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.

II – Voto do Relator

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001 - CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são 30 de abril de 2003. – Se na-
dor Ney Su as su na, Pre si den te – Se na dor Luiz Otá -
vio, Re la tor – Ana Jú lia Ca re pa – Cé sar Bor ges –
João Alber to Sou za – Efra im Mo ra is – João Ri be i-
ro – Ante ro Paes de Bar ros – Antô nio Car los Va la-
da res – Le o mar Qu in ta ni lha – Ael ton Fre i tas.

PARECER Nº 374, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 49, de 2002 (nº
1.628/2002, na ori gem), en ca mi nhan do
có pia da De ci são nº 663, de 2002, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, so bre au di to ria re a-
li za da na Pe tro bras com o ob je ti vo de
ana li sar os pro ce di men tos li ci ta tó ri os da
en ti da de e seus con tra tos, es pe ci al men te
após o ad ven to do De cre to nº 2.745, de
1998, bem como ve ri fi car a im plan ta ção
da ho me pa ge Con tas Pú bli cas (TC –
016.176/2000-5).

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta
Re la to ra “ad hoc”: Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa

I – Re la tó rio

1.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
o Avi so nº 49, de 2002, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº 663/2002,
re fe ren te à Au di to ria re a li za da na Pe tro bras, re la ti va a
pro ce di men tos li ci ta tó ri os e con tra tos.

O pro ces so che gou ao Se na do em 31 de ju lho
de 2002 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são em 7 de
agos to de 2002.

Em 28 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como re la tor do pro ces so.

1.2. Aná li se da Ma té ria

Na Ses são do TCU de 19 de ju nho de 2002,
aque la Cor te to mou as se guin tes de ci sões:

1. de ter mi nar à Pe tro bras que se abs te nha de
apli car às suas li ci ta ções e con tra tos o De cre to nº
2.745/98 e o ar ti go 67 da Lei nº 9.478/97, em ra zão de 
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sua in cons ti tu ci o na li da de, e ob ser ve os di ta mes da
Lei nº 8.666/93 e o seu an te ri or re gu la men to pró prio,
até a edi ção da lei de que tra ta o § 1º do ar ti go 173 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, na re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal 19/98;

2. ace i tar como le gí ti mos os pro ce di men tos pra -
ti ca dos, no âm bi to da Pe tro bras, com ar ri mo nas re fe-
ri das nor mas, ante a pre sun ção de le ga li da de en tão
ope ran te;

3. dar ciên cia à Pe tro bras do en ten di men to con -
sig na do no item 1 aci ma, aler tan do-a de que os atos
do ra van te pra ti ca dos com base nos re fe ri dos dis po si-
ti vos se rão con si de ra dos como ir re gu la res por esta
Cor te e im pli ca rão na res pon sa bi li za ção pes so al dos
agen tes que lhes de rem ca u sa, de ven do a en ti da de
va ler-se, na re a li za ção de suas li ci ta ções e ce le bra-
ção de seus con tra tos, das pres cri ções con ti das na
Lei nº 8.666/93;

4. de ter mi nar à Pe tro bras, des de logo, que: 4.1.
efe tue o lan ça men to, na Base de Da dos de Con tra tos
– DBC ou em ou tro sis te ma que ve nha a subs ti tuí-lo,
de to dos os con tra tos as si na dos em seu âm bi to, in-
clu si ve o de nº GEII 92902, já exis ten te; 4.2. no pra zo
de 45 (qua ren ta e cin co) dias, in si ra, no site Con tas
Pú bli cas da em pre sa, os da dos fal tan tes a se guir re -
la ci o na dos, em con so nân cia ao pre ce i tu a do na Lei nº
9.755/98 e na IN/TCU nº 28: a) quan to aos ins tru men-
tos de con tra tos e adi ti vos: a.1) fun da men to le gal da
li ci ta ção, dis pen sa ou ine xi gi bi li da de; a.2) mo da li da de
da li ci ta ção; a.3) nú me ro do pro ces so de li ci ta ção, dis -
pen sa ou ine xi gi bi li da de; a.4) nú me ro do pro ces so re -
la ti vo ao adi ti vo; a.5) nome e CNPJ/CPF do con tra ta-
do; a.6) da tas de as si na tu ra e de pu bli ca ção do re su-
mo do ins tru men to no res pec ti vo Diá rio Ofi ci al; a.7)
vi gên cia; a.8) pro gra ma de tra ba lho, quan do ca bí vel,
dos re cur sos or ça men tá ri os re la ti vos ao ob je to. b)
quan to às com pras: b.1) nome e CNPJ/CPF do for ne-
ce dor; b.2) pre ço uni tá rio de aqui si ção do bem; b.3)
quan ti da de ad qui ri da do bem. 4.3. nu me re e ru bri que,
obe de ci da a or dem cro no ló gi ca de in clu são, to dos os
pro ces sos/pas tas de do cu men tos de qual quer de
suas áre as;

5. de ter mi nar à 1ª SECEX que cons ti tua pro ces so
apar ta do, me di an te o de sen tra nha men to, des tes au tos,
das pe ças per ti nen tes, para que se jam re a li za das au-
diên ci as dos res pon sá ve is a se guir es pe ci fi ca dos, para
que apre sen tem. no pra zo de quin ze dias, ra zões de
jus ti fi ca ti va acer ca das se guin tes ocor rên ci as:

5.1. con tra ta ção (con tra tos 600.2.047.99-3 e
600.2.066.99-1) sem a re a li za ção pré via de li ci ta ção,
sob a ale ga ção de emer gên cia, en qua dra da no item
2.1, b, do Re gu la men to do Pro ce di men to Li ci ta tó rio
Sim pli fi ca do da Pe tro bras, para si tu a ção de fá cil pre-
vi si bi li da de, ca rac te ri zan do fal ta de pla ne ja men to.

Res pon sá ve is: José Car los Ávi la Be ten court,
Car los Fre de ri co Le ip nik Ko touc e Nel son Ta ve i ra da
Cos ta; 5.2.con tra ta ção (con tra to 600.2.017.00-6), por 
ine xi gi bi li da de de li ci ta ção fun da men ta da no item 2.3
do Re gu la men to do Pro ce di men to Li ci ta tó rio Sim pli fi-
ca do da Pe tro bras, sem que es ti ves se ca rac te ri za da
a in vi a bi li da de de com pe ti ção. Res pon sá ve is: José
Car los Ávi la Be ten court e Antô nio Car los de Sou za
Sam pa io Fi lho; 5.3. não-re a li za ção de pro ce di men to
li ci ta tó rio para a con tra ta ção das pla ta for mas P38 e
P40.

Res pon sá ve is: Joel Men des Ren nó, Anto nio
Car los So bre i ra de Agos ti ni, Arnal do Le i te Pe re i ra,
Au rí lio Fer nan des Lima, Orlan do Gal vão Fi lho, Percy
Lou za da de Abreu, Se bas tião Hen ri ques Vi la ri nho,
Ro ber to Fer nan des Orze chowsky, Alceu Bar ro so
Lima Neto, José Car los da Fon se ca e Luiz Car los Qu -
in tel la Fre i re;

 5.7. ado ção de es tru tu ra de ne gó cio de fi ci en te,
para os con tra tos de afre ta men to das uni da des P38 e
P40, com o não-res guar do dos in te res ses da Pe tro-
bras na ope ra ção, já que a ela fi ca va im pu ta da in te-
gral men te os ris cos pela con ver são das uni da des,
em bo ra a res pon sa bi li da de pela con tra ta ção fos se da 
MITSUBISHI (PETRO DIA), que se en con tra va, con -
tra tu al men te, exi mi da de qual quer ris co re la ci o na do à 
con ver são e os ins tru men tos de que a BRASOIL dis -
pu nha para con tro lar a con ver são não al can ça vam as
ver da de i ras exe cu to ras, vis to que seus cam pos de
uti li za ção não abran gi am a atu a ção das res pec ti vas
pes so as ju rí di cas. Res pon sá ve is: Se bas tião Hen ri-
ques Vi la ri nho, Ro ber to Fer nan des Orze chowsky,
Alceu Bar ro so Lima Neto, José Car los da Fon se ca e
Luiz Car los Qu in tel la Fre i re; 5.8. de fi ciên cia na aná li-
se eco nô mi ca da pro pos ta de con tra ta ção da P40, de -
cor ren te de uti li za ção da taxa de ju ros aci ma do va lor
de mer ca do, su ba va li an do o Va lor Pre sen te (VP) da
uni da de em US$ 46 mi lhões. Res pon sá ve is: Se bas-
tião Hen ri ques Vi la ri nho, Ro ber to Fer nan des Orze-
chowsky, Alceu Bar ro so Lima Neto, José Car los da
Fon se ca e Luiz Car los Qu in tel la Fre i re;

6. re me ter có pia des ta De ci são, acom pa nha da
do Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, à Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, à Pre si dên cia do Con gres so Na ci o-
nal, à Co mis são de Fis ca li za ção Fi nan ce i ra e Con tro-
le da Câ ma ra dos De pu ta dos, à Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral, ao Mi nis tro de
Esta do de Mi nas e Ener gia, ao Pre si den te da Pe tro-
bras, à Ju í za de Di re i to do 1º Car tó rio Cí vel de Novo
Ham bur go, no Esta do do Rio Gran de do Sul, em aten -
di men to à so li ci ta ção con ti da no TC 013.195/2001-5,
apen so, e à Srª Sil va na Ba ti ni Cé sar Góes, Pro cu ra-
do ra da Re pú bli ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro, em
aten di men to à so li ci ta ção con ti da no Ofí cio nº
081/02/PR/RJ/GAB/SG, da que la pro ce dên cia.

10032 Sex ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL510     



O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-
sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Obser va-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas
pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2003. – Se na dor
Ney Su as su na, Pre si den te – Se na dor Ger son Ca ma-
ta, Re la tor – Efra im Mo ra is – Joao Alber to Sou za –
Cé sar Bor ges – João Ri be i ro – Luiz Ota vio – Antô-
nio Car los Va la da res – Le o mar Qu in ta ni lha – Ael-
ton Fre i tas.

PARECER Nº 375, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, so bre o Avi so nº 51, de 2002
(nº 1.585/2002, na ori gem), en ca mi-
nhan do có pia da De ci são nº 655, 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 a con so li da ção de au di to ri as re a-
li za das em uni ver si da des fe de ra is, re-
la ti va men te às suas fun da ções de apo -
io, cri a das com par ti ci pa ção de re cur-
sos pú bli cos sem au to ri za ção le gal
(TC.– 017.029/2001-2).

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta
Re la tor ad hoc: Se na dor João Alber to Sou za

I – Re la tó rio

1.1 His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-

le o Avi so nº 51, de 2002, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº 655/2002, 
re fe ren te à Au di to ria re a li za da em uni ver si da des fe-
de ra is, re la ti va men te às suas fun da ções de apo io, cri -
a das com par ti ci pa ção de re cur sos pú bli cos sem au -
to ri za ção le gal.

O pro ces so che gou ao Se na do em 31 de ju lho
de 2002 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são em 7 de
agos to de 2002.

Em 28 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como re la tor do pro ces so.

1.2. Aná li se da Ma té ria

Na Ses são do TCU de 19 de ju nho de 2002,
aque la Cor te to mou as se guin tes de ci sões:

1. De ter mi nar à Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le
Inter no que: I - es tu de a pos si bi li da de de in clu ir, na sua
pro gra ma ção do se gun do se mes tre de 2002, le van ta-
men to de in for ma ções, a ser en ca mi nha do ao Tri bu nal
ain da nes te exer cí cio, com vis tas a iden ti fi car as Fun da-
ções de Apo io ins ti tu í das com par ti ci pa ção in te gral ou
par ci al de re cur sos pú bli cos, des ta can do: a) va lor e pro -
por ção do di nhe i ro pú bli co na com po si ção do pa tri mô-
nio da Fun da ção; b) mo di fi ca ções dos atos cons ti tu ti vos
da en ti da de, no que se re fe re à com po si ção do seu pa -
tri mô nio; c) va lor do re cur so apli ca do pela Fun da ção,
nos úl ti mos cin co anos, com a fi na li da de de apo i ar ati vi-
da des das uni ver si da des. II - caso não seja pos sí vel a
re a li za ção do le van ta men to ain da nes te exer cí cio, laça
cons tar as in for ma ções aci ma re fe ri das nas pres ta ções
de con tas das res pec ti vas ins ti tu i ções fe de ra is de en si-
no su pe ri or, exer cí cio de 2002.

2. Re co men dar que na efe ti va ção do dis pos to no
item an te ri or se jam ob ser va das, quan do de aná li ses de
con tra to por dis pen sa de li ci ta ção, com base no art. 1º
da Lei nº 8.958/94, os se guin tes que si tos: a) são con di-
ções in dis pen sá ve is que: a1) a ins ti tu i ção con tra ta da te -
nha sido cri a da com a fi na li da de de dar apo io a pro je tos
de pes qui sa, en si no e ex ten são e de de sen vol vi men to
ins ti tu ci o nal, ci en tí fi co e tec no ló gi co; a2) o ob je to do
con tra to es te ja di re ta men te re la ci o na do à pes qui sa, en -
si no, ex ten são ou de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal; b) a
Fun da ção, en quan to con tra ta da, deve de sem pe nhar o
pa pel de es cri tó rio de con tra tos de pes qui sa, vi a bi li zan-
do o de sen vol vi men to de pro je tos sob en co men da, com 
a uti li za ção do co nhe ci men to e da pes qui sa do cor po
do cen te das IFES, ou de es cri tó rio de trans fe rên cia de
tec no lo gia, vi a bi li zan do a in ser ção, no mer ca do, do re -
sul ta do de pes qui sas e de sen vol vi men tos tec no ló gi cos
re a li za dos no âm bi to das Uni ver si da des; c) o con tra to
deve es tar di re ta men te vin cu la do a pro je to a ser cum pri-
do em pra zo de ter mi na do e que re sul te pro du to bem
de fi ni do, não ca ben do a con tra ta ção de ati vi da des con -
ti nu a das nem de ob je to ge né ri co, des vin cu la do de pro -
je to es pe cí fi co; d) os con tra tos para exe cu ção de pro je to
de de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal de vem ter pro du to que
re sul te em efe ti vo de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal, ca rac-
te ri za do pela me lho ria men su rá vel da efi cá cia e efi ciên-
cia no de sem pe nho da ins ti tu i ção be ne fi ci a da; e) a ma -
nu ten ção e o de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal não de vem
ser con fun di dos e, nes se sen ti do, não cabe a con tra ta-
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ção para ati vi da des de ma nu ten ção da ins ti tu i ção, a
exem plo de ser vi ços de lim pe za, vi gi lân cia e con ser va-
ção pre di al.

3. Dar co nhe ci men to des ta de li be ra ção acom-
pa nha da do Re la tó rio e do Voto que a fun da men tam
a: a) Pre si dên cia do Se na do Fe de ral; b) Pre si dên cia
da Câ ma ra dos De pu ta dos; c) Mi nis tro de Esta do da
Edu ca ção para fins da su per vi são mi nis te ri al pre vis ta
no De cre to-Lei nº 200/67; d) Pre si dên cia do Con se lho
dos Re i to res das Uni ver si da des Bra si le i ras.

4. Arqui var o pre sen te pro ces so.
O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-

sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Obser va-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas
pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001 - CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2003. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor – 
ad hoc: JoãoAl ber to Sou za  – Ana Jú lia Ca re pa –
Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is – João Ri be i ro –
Luiz Ota vio  – Antô nio Car los Va la da res – Le o mar
Qu in ta ni lha  – Ael ton Fre i tas.

PARECER Nº 376, de 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 61, de 2002 (nº
3.209/2002, na ori gem), en ca mi nhan do
có pia da De ci são nº 1.509, de 2002, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, so bre au di to ria re a-
li za da no Pla no Esta du al de Qu a li fi ca ção
– PEQ, re la ti vo aos exer cí ci os de 2000 e
2001, es pe ci al men te em re la ção aos re-
cur sos re pas sa dos ao Esta do do Pa ra ná
pelo Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go
(TC – 014.973/2001-6).

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta
Re la tor “ad hoc”: Se na dor Cé sar Bor ges

I – Re la tó rio

1.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-

le o Avi so nº 61, de 2002, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº
1509/2002, re fe ren te à Au di to ria na exe cu ção do Pla -
no Esta du al de Qu a li fi ca ção pelo Esta do do Pa ra ná,
com re cur sos re pas sa dos pelo Mi nis té rio do Tra ba lho
e do Empre go re la ti va men te aos exer cí ci os de 2000 e
2001.

O pro ces so che gou ao Se na do em 19 de no-
vem bro de 2002 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são
em 21 de no vem bro de 2002.

Em 28 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como re la tor do pro ces so.

1.2. Aná li se da Ma té ria

Na Ses são do TCU de 6 de no vem bro de 2002,
aque la Cor te to mou as se guin tes de ter mi na ções:

1. ao atu al Se cre tá rio de Po lí ti cas Pú bli cas de
Empre go, do Mi nis tro do Tra ba lho e Empre go, que em 
pra zo de 15 (quin ze) dias a con tar da no ti fi ca ção, ado -
te, se ain da não o fez, as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à
im ple men ta ção das me di das a se guir re fe ri das, res -
sal tan do que inob ser vân cia de de li be ra ção des ta
Cor te en se ja apli ca ção de mul ta, nos ter mos do art.
58, § 1º, da Lei nº 8.443/92 e art. 220, § 1º, do Re gi-
men to Inter no do TCU: a) me lho ria ge ren ci al no Sis te-
ma de Ges tão das Ações de Empre go – SIGAE, ob je-
ti van do: i) cor ri gir e pre ve nir as fa lhas cons ta ta das
quan do da ins pe ção re a li za da por este Tri bu nal na
Uni ver si da de Esta du al do Oes te do Pa ra ná –
UNIOESTE, re la ti va men te a pa ga men tos de ins tru to-
res que não mi nis tra ram cur sos den tro do Pro je to do
Ser vi ço Ci vil Vo lun tá rio; des pe sas com con fec ção de
apos ti las su per fa tu ra das; des pe sas ve da das pelo ar -
ti go 8º da IN/STN nº 1/97 e pe las LDO re fe ren tes aos
exer cí ci os de 2000 e 2001 – art. 25 da Lei nº 9.811/99
e art. 26 da Lei nº 9.995/2000 (taxa de ad mi nis tra ção
à Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná, CEFET e Uni ver si-
da des Esta du a is; as sis tên cia téc ni ca pres ta da por
ser vi do res per ten cen tes aos qua dros dos ór gãos par-
ti ci pes; des pe sas re a li za das em pe río do an te ri or e
pos te ri or à vi gên cia dos Ter mos Adi ti vos 2º e 3º ao
Con vê nio MTE/SEFOR/ CODEFAT nº 002/99); ii) pro -
pi ci ar que as ocor rên ci as des cri tas no item an te ri or
se jam evi den ci a das na res pec ti va pres ta ção de con -
tas, de ma ne i ra a pe na li zar as con ve nen tes que in cor-
re rem em tais ir re gu la ri da des, em con for mi da de ao
dis pos to na IN/STN nº 1/97 e al te ra ções pos te ri o res;
b) ori en ta ção às en ti da des con tra ta das para a exe cu-
ção dos re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha-
dor nos Esta dos, para que: – pri vi le gi em a ce le bra ção
de con vê ni os, a con tra tos, quan do a en ti da de exe cu-
to ra in te grar a ad mi nis tra ção pú bli ca, di re ta, in di re ta
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ou fun da ci o nal; – re a li zem li ci ta ção para a con tra ta-
ção de en ti da des de na tu re za pri va da, ob ser van do os 
dis po si ti vos le ga is que re gem a ma té ria, de modo a
evi tar a con tra ta ção, in dis cri mi na da, por essa mo da li-
da de; cu i dem em con tra tar ór gãos/en ti da des, para
su per vi são de pro je tos es pe ci a is, que não te nham fir -
ma do con vê nio com o MTE para ob je to se me lhan te e
atu a ção no mes mo ter ri tó rio.

2. ao atu al Se cre tá rio de Esta do do Empre go e Re -
la ções do Tra ba lho, do Esta do do Pa ra ná que em pra zo
de 15 (quin ze) dias a con tar da no ti fi ca ção ado te, se ain -
da não o fez, as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à im ple men ta-
ção das me di das a se guir re fe ri das, res sal tan do que
inob ser vân cia de de li be ra ção des ta Cor te en se ja apli ca-
ção de mul ta, nos ter mos do art. 58, § 1º, da Lei nº
8.443/92 e art. 220, § 1º do Re gi men to Inter no do TCU:
a) quan do da exe cu ção de ter mo fir ma do com a União,
dar pre fe rên cia a con vê nio, ao in vés de con tra to, es pe ci-
al men te quan do a en ti da de exe cu to ra in te grar a ad mi nis-
tra ção pú bli ca, di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal; b) quan do
da con tra ta ção de en ti da des pri va das, pro ce der li ci ta ção,
ob ser van do os dis po si ti vos que re gem a ma té ria
(IN/STN nº 1/97 e Lei nº 8.666/93); c) abs ten ção de con -
tra tar ór gãos/en ti da des para su per vi são ou ava li a ção ex -
ter na que não te nham fir ma do con vê nio com o MTE para 
ob je to se me lhan te e atu a ção no mes mo ter ri tó rio na ci o-
nal;d) não ce le bra ção de con vê ni os/con tra tos em va lor
su pe ri or ao or ça men to e cré di tos su ple men ta res apro va-
dos para o exer cí cio em cur so, em cum pri men to à Lei nº
4.320/64; e) não re a li za ção de des pe sas ve da das pelo
ar ti go 80 da IN/STN nº 1/97, al te ra da pela IN/STN nº
2/2002; item 8.2.1 da De ci são TCU nº 64/2000 e alí nea b. 
1 do Acór dão TCU nº 61 am bos da 1.ª Câ ma ra; e nas
Leis de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO de cada exer cí-
cio (art. 25 da Lei nº 9.811/99; art. 26 da Lei nº
9.995/2000; art. 25 da Lei nº 10.266/2001; art. 29 da Lei
nº 10.524/2002); f) aper fe i ço a men to das pres ta ções de
con tas de for ma a ajus tá-las ao SIGAE; g) não re mu ne ra-
ção de es ta giá ri os do CIEE com re cur sos do FAT; h) co i-
bir ge rên cia in de vi da, im pró pria e ile gí ti ma, na ges tão do
FAT, jun to a ór gãos/en ti da des con tra ta das por essa Se-
cre ta ria Esta du al, de modo a evi tar des vio de fi na li da de e 
da nos à boa apli ca ção dos re cur sos; i) di vul ga ção am pla
e abran gen te dos cur sos pa tro ci na dos pelo FAT, des ta-
can do os pa tro ci na do res e a con di ção de gra tu i da de, es -
pe ci al men te nas Agên ci as do Tra ba lha dor de cada mu ni-
cí pio, lo cal de ma i or con cen tra ção do pú bli co alvo do Pro -
je to de Qu a li fi ca ção Pro fis si o nal, em cum pri men to ao
dis pos to no ar ti go 20 da Re so lu ção/ CODEFAT nº
258/2000; j) ma i or par ti ci pa ção dos Con se lhos Mu ni ci pa-
is de Empre go na ela bo ra ção do Pla no Esta du al de Qu a-
li fi ca ção, bem como me i os de aten der aos even tos de
tre i na men to de man da dos em cada re gião do Esta do, em 
con for mi da de às ca rac te rís ti cas eco nô mi cas se to ri a is; 1)
ins ta u ra ção de To ma da de Con tas Espe ci al con tra a Sr.a
Gema Fon ta na Cor tez Fi gue i re do, Che fe do Escri tó rio

Re gi o nal da SERT-PR em Cas ca vel PR re la ti va men te
aos dé bi tos con fi gu ra dos nos au tos des te pro ces so e ar -
ro la dos no item 2.3 do Re la tó rio que fun da men ta esta
De li be ra ção, com vis tas a res sar ci men to à con ta do
FAT/PLANFOR, res sal va do o dis pos to nos arts. 58 e 51
da Lei nº 8.443/92.

3. À SECEX-PR: a) re me ter à Se cre ta ria de
Esta do do Empre go e Re la ções do Tra ba lho, do Esta -
do do Pa ra ná có pia da pre sen te De li be ra ção, acom-
pa nha da do Re la tó rio e Voto que a fun da men tam,
bem como das par tes dos au tos des te pro ces so ne -
ces sá ri as à im ple men ta ção da de ter mi na ção re fe ri da
no su bi tem I do item 2 su pra; b) acom pa nhar o cum -
pri men to das de ter mi na ções exa ra das nes ta De li be-
ra ção, es pe ci al o re fe ri do no su bi tem j do item 8.2 su -
pra, re pre sen tan do a este Tri bu nal com vis tas o dis -
pos to no art. 58 da Lei nº  8.443/92.

4. Re me ter có pia da pre sen te De li be ra ção, acom -
pa nha da do Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, para
co nhe ci men to e pro vi dên ci as ca bí ve is a: a) Pre si den te
do Se na do Fe de ral; b) Pre si den te da Câ ma ra de De pu-
ta dos; c) Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção Fi-
nan ce i ra e Con tro le da Câ ma ra dos De pu ta dos, e da
Sub co mis são do FAT; d) Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho
e Empre go e) Pre si den te do Con se lho De li be ra ti vo do
FAT; f) Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção do Se -
na do Fe de ral; g) Se cre tá rio Fe de ral de Con tro le Inter no,
da Cor re ge do ria-Ge ral da União; h) Pro cu ra dor-Ge ral
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral; i) Go ver na dor do Esta do
do Pa ra ná.

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de ci-
sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir pra -
xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o 
re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi-
nam, ain da que sem qual quer in te res se por par te
des sa Co mis são.

Obser va-se, por tan to, que não se tra ta de ma té ria
so bre a qual esta Comi ssao te nha que to mar pro vi dên ci-
as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas pelo Tri bu-
nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às es pé ci es.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te,pro ces so.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2003. – Ney Su -
as su na, Pre si den te – Ger son Ca ma ta,  Re la tor – “Ad
Hoc” : Ce sar Bor ges – Ana Jú lia Ca re pa – João
Alber to Sou za – Efra im Mo ra is – João Ri be i ro –
Luiz Ota vio – Antô nio Car los Va la da res – Le o már
Qu in ta ni lha – Ael ton Fre i tas.
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PARECER Nº 377, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 270, de 2000, de au to ria do Se na dor Ri -
car do San tos, que “al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, que
dis põem so bre a com pen sa ção fi nan ce i-
ra aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí-
pi os pelo re sul ta do da ex plo ra ção e da
pro du ção de pe tró leo e gás na tu ral”.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 2000, de au -
to ria do Se na dor Ri car do San tos, tem como ob je ti vo al te-
rar os arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de
1997, que dis põem so bre a com pen sa ção fi nan ce i ra aos
Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os pelo re sul ta do da
ex plo ra ção e da pro du ção de pe tró leo e gás na tu ral.

O pro je to pro põe au men tar o per cen tu al de ro-
yal ti es e de par ti ci pa ção es pe ci al per ce bi dos pe los
mu ni cí pi os pro du to res con fron tan tes e suas res pec ti-
vas áre as ge o e co nô mi cas.

A re da ção atu al do art. 49 da Lei nº 9.478 pre vê
que, nos ca sos em que a par ce la do va lor do ro yalty
ex ce der a cin co por cen to da pro du ção, 22,5% dos ro-
yal ti es pa gos em fun ção da la vra ocor ri da na pla ta for-
ma con ti nen tal se rão pa gos aos mu ni cí pi os pro du to-
res. O pro je to em tela pro põe um au men to no per cen-
tu al e tam bém uma am pli a ção das áre as fa vo re ci das:
26,5% se rão dis tri bu í dos aos mu ni cí pi os pro du to res
con fron tan te e suas res pec ti vas áre as ge o e co nô mi-
cas. (Ne gri to nos so.)

Se me lhan te men te, a re da ção atu al do art. 50
pre vê pa ga men to de 10%, a tí tu lo de par ti ci pa ção es -
pe ci al, para o mu ni cí pio onde ocor rer a pro du ção em
ter ra, ou con fron tan te com a pla ta for ma con ti nen tal
onde se re a li zar a pro du ção. O pro je to al te ra a re da ção
de for ma a de ter mi nar o pa ga men to de 15% para o
mu ni cí pio onde ocor rer a pro du ção em ter ra, ou con-
fron tan te com a pla ta for ma con ti nen tal onde se re a li zar
a pro du ção e suas res pec ti vas áre as ge o e co nô mi-
cas. (Ne gri to nos so.)

Para po der au men tar o per cen tu al pago aos
mu ni cí pi os, o pro je to re duz, na mes ma pro por ção, o
per cen tu al pago aos es ta dos.

II – Voto

O au tor do pro je to jus ti fi ca sua ini ci a ti va ar gu men-
tan do que o ma i or fa vo re ci men to dos mu ni cí pi os pro du-

to res e suas res pec ti vas áre as ge o e co nô mi cas irá ame -
ni zar os de se qui lí bri os so ci o e co nô mi cos hoje ve ri fi ca-
dos. A pro du ção cres cen te e o au men to das co ta ções
in ter na ci o na is do pe tró leo vêm con tri bu in do para o au -
men to das re ce i tas de es ta dos e mu ni cí pi os com os ro-
yal ti es. Ocor re que mu ni cí pi os do mes mo es ta do pro -
du tor, li mí tro fes ou não em suas res pec ti vas áre as ter ri-
to ri a is, po dem apre sen tar di fe ren ças sig ni fi ca ti vas em
suas re ce i tas. Ou seja, o pa ga men to dos ro yal ti es e da
par ti ci pa ção es pe ci al vem agra van do o de se qui lí brio
so ci o e co nô mi co em de ter mi na das re giões.

O Se na dor Ri car do San tos de se ja ape nas ame -
ni zar as dis pa ri da des, pelo me nos den tro das re giões
ge o e co nô mi cas. No mais, o pro je to de lei pre ser va o
mes mo pro ce di men to para dis tri bu i ção dos ro yal ti es
e da par ti ci pa ção es pe ci al.

Ocor reu, con tu do, no mo men to da re da ção
do pro je to de lei, um pe que no en ga no. Na pro pos-
ta de re da ção para as alí ne as d e e do in ci so II do
art. 49, o au tor afir ma man ter a mes ma re da ção
para a alí nea d e al te rar o per cen tu al para a alí nea
e. Mas, na re a li da de, ele de se ja al te rar a re da ção
da alí nea d (que tra ta dos re cur sos para os mu ni-
cí pi os) e man ter inal te ra da a re da ção da alí nea e
(que tra ta de um fun do es pe ci al). Tra ta-se de uma
in ver são cla ra men te aci den tal.

Em de cor rên cia do ex pos to, opi na mos fa vo ra-
vel men te à apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
270, de 2000, na for ma da Emen da nº 1-CAE, de au -
to ria do Se na dor Ri car do San tos.

EMENDA Nº 1-CAE

AO PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 270, DE 2000

Su pri mam-se os arts. 1º, 2º e 6º do
Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 2000, 
re nu me ran do-se os de ma is e dê-se nova
re da ção ao art. 1º:

“Art. 1º A dis tri bu i ção dos re cur sos de que tra ta
o art. 49, in ci so II, alí nea b e art. 50, § 2º, in ci so IV da
Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, obe de ce rá ao
que es ta be le ce os arts. 4º e 5º da Lei nº 7.525, de 22
de ju lho de 1986 e o art. 4º da Lei nº 7.990, de 28 de
de zem bro de 1989.”

Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro Jucá,
Re la tor – Luiz Pas to re – Ca sil do Mal da ner – Gil ber-
to Mes tri nho – Pe dro Si mon – Ney Su as su na –
Bel lo Par ga – Anto nio Car los Jú ni or – Pa u lo Sou to
– Lind berg Cury – Fre i tas Neto –  – Edu ar do Su-
plicy – Je fer son Pé res – Ro ber to Sa tur ni no.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 270, DE 2000

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.478,
de 6 de agos to de 1997, que dis põem so -
bre a com pen sa ção fi nan ce i ra aos Esta-
dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os pelo
re sul ta do da ex plo ra ção e da pro du ção
de pe tró leo e gás na tu ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A dis tri bu i ção dos re cur sos de que tra ta o

art. 49, in ci so II, alí nea b e art. 50, § 2º, in ci so IV da Lei
nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, obe de ce rá ao que es -
ta be le ce o art. 4º e 5º da Lei nº 7.525 de 22 de ju lho de
1986 e o art. 4º da Lei nº 7.990, de de zem bro de 1989.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo má xi mo de 90 (no ven ta) dias da data de sua
pu bli ca ção.

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Insti tui, para os Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os, com pen sa ção fi nan-
ce i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de pe -
tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí dri-
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, de re cur sos mi ne ra is em seus res-
pec ti vos ter ri tó ri os, pla ta for mas con ti-
nen ta is, mar ter ri to ri al ou zona eco nô mi-
ca ex clu si va, e dá ou tras pro vi dên ci as.
(Art. 21, XIX da CF)

....................................................................................
Art. 4º É isen ta do pa ga men to de com pen sa ção

fi nan ce i ra a ener gia elé tri ca:
I – pro du zi da pe las ins ta la ções ge ra do ras com

ca pa ci da de no mi nal igual ou in fe ri or a 10.000kW (dez 
mil qui lo watts);

II – ge ra da e con su mi da para uso pri va ti vo de
pro du tor (auto-pro du tor), no mon tan te cor res pon den-
te ao seu con su mo pró prio no pro ces so de trans for-
ma ção in dus tri al; quan do suas ins ta la ções in dus tri a is
es ti ve rem em ou tro es ta do da Fe de ra ção, a com pen-
sa ção será de vi da ao es ta do em que se lo ca li za rem
as ins ta la ções de ge ra ção hi dre lé tri ca;

III – ge ra da e con su mi da para uso pri va ti vo de
pro du tor, quan do a ins ta la ção con su mi do ra se lo ca li-
zar no mu ni cí pio afe ta do.
....................................................................................

DO CU MEN TO ANE XA DO PELA SE-
CRE TA RIA-GE RAL DA MESA NOS TER-
MOS DO ART. 250 DO RE GI MEN TO
INTER NO.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia

I – Re la tó rio
O Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 2000, de

au to ria do Se na dor Ri car do San tos, tem como ob je ti-
vo al te rar os arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de
agos to de 1997, que dis põem so bre a com pen sa ção
fi nan ce i ra aos es ta dos, Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os
pelo re sul ta do da ex plo ra ção e da pro du ção de pe tró-
leo e gás na tu ral.

O pro je to pro põe au men tar o per cen tu al de ro-
yal ti es e de par ti ci pa ção es pe ci al per ce bi dos pe los
mu ni cí pi os pro du to res con fron tan tes e suas res pec ti-
vas áre as ge o e co nô mi cas.

A re da ção atu al do art. 49 da Lei nº 9.478 pre vê
que, nos ca sos em que a par ce la do va lor do ro yalty
ex ce der a cin co por cen to da pro du ção, 22,5% dos ro-
yal ti es pa gos em fun ção da la vra ocor ri da na pla ta-
for ma con ti nen tal se rão pa gos aos mu ni cí pi os pro du-
to res. O pro je to em tela pro põe um au men to no per -
cen tu al e tam bém uma am pli a ção das áre as fa vo re ci-
das: 26,5% se rão dis tri bu í dos aos mu ni cí pi os pro du-
to res con fron tan te e suas res pec ti vas áre as ge o e co-
nô mi cas. (ne gri to nos so)

Se me lhan te men te, a re da ção atu al do art. 50
pre vê pa ga men to de 10%, a tí tu lo de par ti ci pa ção es -
pe ci al, para o mu ni cí pio onde ocor rer a pro du ção em
ter ra, ou con fron tan te com a pla ta for ma con ti nen tal
onde se re a li zar a pro du ção. O pro je to al te ra a re da-
ção de for ma a de ter mi nar o pa ga men to de 15% para
o mu ni cí pio onde ocor rer a pro du ção em ter ra, ou
con fron tan te com a pla ta for ma con ti nen tal onde se
re a li zar a pro du ção e suas res pec ti vas áre as ge o e-
co nô mi cas. (ne gri to nos so).

Para po der au men tar o per cen tu al pago aos mu -
ni cí pi os, o pro je to re duz, na mes ma pro por ção, o per -
cen tu al pago aos es ta dos.

II – Voto
O au tor do pro je to jus ti fi ca sua ini ci a ti va ar gu-

men tan do que o ma i or fa vo re ci men to dos mu ni cí pi os
pro du to res e suas res pec ti vas áre as ge o e co nô mi cas
irá ame ni zar os de se qui lí bri os so ci o e co nô mi cos hoje
ve ri fi ca dos. A pro du ção cres cen te e o au men to das
co ta ções in ter na ci o na is do pe tró leo vêm con tri bu in do
para o au men to das re ce i tas de es ta dos e mu ni cí pi os
com os ro yal ti es. Ocor re que mu ni cí pi os do mes mo
es ta do pro du tor, li mí tro fes ou não em suas res pec ti-
vas áre as ter ri to ri a is, po dem apre sen tar di fe ren ças
sig ni fi ca ti vas em suas re ce i tas. Ou seja, o pa ga men to
dos ro yal ti es e da par ti ci pa ção es pe ci al vem agra-
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van do o de se qui lí brio so ci o e co nô mi co em de ter mi na-
das re giões.

O Se na dor Ri car do San tos de se ja ape nas ame -
ni zar as dis pa ri da des, pelo me nos den tro das re giões
ge o e co nô mi cas. No mais, o pro je to de lei pre ser va o
mes mo pro ce di men to para dis tri bu i ção dos ro yal ti es
e da par ti ci pa ção es pe ci al.

Ocor reu, con tu do, no mo men to da re da ção do
pro je to de lei, um pe que no en ga no. Na pro pos ta de
re da ção para as alí ne as d e e do in ci so II do art. 49, o
au tor afir ma man ter a mes ma re da ção para a alí nea d
e al te rar o per cen tu al para a alí nea e. Mas, na re a li da-
de, ele de se ja al te rar a re da ção da alí nea d (que tra ta
dos re cur sos para os mu ni cí pi os) e man ter inal te ra da a 
re da ção da alí nea e (que tra ta de um fun do es pe ci al).
Tra ta-se de uma in ver são cla ra men te aci den tal.

Em de cor rên cia do ex pos to, opi na mos fa vo ra-
vel men te à apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
270, de 2000, com a cor re ção da in ver são de alí ne as,
na for ma da se guin te emen da:

EMENDA Nº 1–CAE

Dê-se ao ar ti go 1º a se guin te re da ção:

“Art. 1º ... ...............................................
“Art. 49. ... .............................................
I – ... .....................................................
II – quan do a la vra ocor rer na pla ta for-

ma con ti nen tal:
a) Vin te por cen to aos es ta dos pro du-

to res con fron tan tes;
b) Vin te e seis in te i ros e cin co dé ci mos

por cen to aos mu ni cí pi os pro du to res con-
fron tan tes e suas res pec ti vas áre as ge o e co-
nô mi cas:

c) ..........................................................
d) seis por cen to aos mu ni cí pi os que se -

jam afe ta dos pe las ope ra ções de em bar que e
de sem bar que de pe tró leo e gás na tu ral, na
for ma e cri té rio es ta be le ci dos pela ANP;

e) ..........................................................
f) ...........................................................

Sala da Co mis são, – José Agri pi no Maia.

PARECER Nº 378, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
66, de 2002, de au to ria do Se na dor Mo re i ra
Men des, que al te ra o De cre to-Lei nº 204, de 
27 de fe ve re i ro dc 1967, que “Dis põe so bre
a ex plo ra ção de lo te ri as, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, e ou tros di plo mas le ga is, para as -

se gu rar aos apos ta do res e par ti ci pan tes de
lo te ri as, bin gos e sor te i os in for ma ção pré-
via so bre as pro ba bi li da des de su ces so.

Re la tor: Se na dor Alme i da Lima

I – Re la tó rio

Em exa me nes ta Co mis são o Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2002, que “Alte ra o De cre to-Lei nº
204, de 27 de fe ve re i ro de 1967, que dis põe so bre a
ex plo ra ção de lo te ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as, e ou -
tros di plo mas le ga is, para as se gu rar aos apos ta do res
e par ti ci pan tes de lo te ri as, bin gos e sor te i os in for ma-
ção pré via so bre as pro ba bi li da des de su ces so.”

O pro je to, de au to ria do no bre Se na dor Mo re i ra
Men des, pro põe que seja acres ci do ar ti go ao De cre-
to-Lei nº 204, de 1967; à Lei nº 5.768, de 1971; à Lei nº
9.615, de 1998, e pa rá gra fo ao art. 1º do De cre to-Lei nº 
261, de 1967, tor nan do obri ga tó ria a in for ma ção so bre
a pro ba bi li da de de su ces so aos apos ta do res em bi lhe-
tes de lo te ria, aos par ti ci pan tes na dis tri bu i ção gra tu i ta
de prê mi os a tí tu lo de pro pa gan da efe tu a da me di an te
sor te io, vale-brin de, con cur so ou ope ra ção as se me-
lha da, aos ad qui ren tes de tí tu los de ca pi ta li za ção que
as se gu rem a par ti ci pa ção em sor te i os, as sim como
aos par ti ci pan tes nos jo gos de bin go.

Cons ta do pro ces sa do mi nu ta de re la tó rio ofe re-
ci da pelo Se na dor Ro meu Tuma, em 8 de maio de
2002. Como a pro po si ção não fora apre ci a da na le gis-
la tu ra an te ri or, a Pre si dên cia des ta Co mis são de sig-
nou-nos Re la tor da ma té ria, nos ter mos re gi men ta is.

O pro je to tra mi ta nes ta CAE em de ci são ter mi-
na ti va e no pra zo re gi men tal não fo ram apre sen ta das
emen das.

II – Aná li se

De acor do com o De cre to-Lei nº 204, de 1967, a
ex plo ra ção de lo te ria cons ti tui ser vi ço pú bli co ex clu si-
vo da União, exe cu ta do pelo Con se lho Su pe ri or das
Ca i xas Eco nô mi cas Fe de ra is. Esta nor ma pre vê a
dis tri bu i ção de per cen ta gem mí ni ma de 70% em prê -
mi os, as sim como re gras de emis são de bi lhe tes, de
pa ga men tos de cota de pre vi dên cia, de re co lhi men to
de im pos to de ren da e de des ti na ção da ren da lí qui da
para apli ca ções de ca rá ter so ci al.

To da via, a re gu la men ta ção não pre vê a pres ta-
ção de in for ma ções aos apos ta do res so bre a pos si bi-
li da de de su ces so nas apos tas.

Em nos so en ten di men to, o pro je to pre en che im -
por tan te la cu na na le gis la ção, ao to mar obri ga tó ria a
in for ma ção so bre a pro ba bi li da de de ga nho aos apos -
ta do res não ape nas nas aqui si ções de lo te ri as, mas
tam bém nas par ti ci pa ções em dis tri bu i ções gra tu i tas
de prê mi os (Lei nº 5.768, de 1971); e em ope ra ções
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de so ci e da des de ca pi ta li za ção, cu jos tí tu los en vol-
vem sor te i os (De cre to-Lei nº 261, de 1967).

No to can te aos jo gos de bin go, ocor re que a Lei
nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000, re vo gou, a par tir de
31 de de zem bro de 2001, os arts. 59 a 81 da Lei nº
9.615, de 1998, que dis ci pli na vam a ati vi da de, res pe i-
tan do-se as au to ri za ções que es ti ves sem em vi gor
até a data da sua ex pi ra ção. Essas au to ri za ções, con -
for me in for ma ção cons tan te do sí tio da Ca i xa Eco nô-
mi ca Fe de ral na Inter net, ex pi ra ram-se, to das, no dia
28 de de zem bro de 2002. Assim, a par tir da que la
data, não há mais ca sas de bin go au to ri za das, o que
con fi gu ra a ati vi da de, se ain da exer ci da, como con tra-
ven ção pe nal, ex vi dos arts. 50 e 51 do De cre to-Lei
nº 3.688, de 3 de ou tu bro de 1941, a Lei de Con tra-
ven ções Pe na is.

Assim, im põe-se su pri mir a re fe rên cia a essa
ati vi da de que, hoje, é ile gal.

Do pon to de vis ta ope ra ci o nal, o for ne ci men to da
in for ma ção não one ra os ope ra do res, até por que os cál -
cu los de pro ba bi li da de são fa cil men te ela bo ra dos. Ade -
ma is, to das as mo da li da des es tão su je i tas à apro va ção
pré via do Mi nis té rio da Fa zen da, o que con tri bu i ria, se -
gu ra men te, para a efi cá cia da nor ma pro pos ta.

Por fim, a in for ma ção so bre as pos si bi li da des de 
su ces so aos apos ta do res em lo te ri as, as sim como
aos ad qui ren tes de tí tu los de ca pi ta li za ção que en vol-
vem sor te i os e aos par ti ci pan tes em dis tri bu i ção gra -
tu i ta de prê mi os a tí tu lo de pro pa gan da pa re ce-nos,
mu ta tis mu tan tis, tão re le van tes quan to as in for ma-
ções obri ga to ri a men te pres ta das aos con su mi do res
so bre a qua li da de e va li da de dos pro du tos nos mer -
ca dos. Tra ta-se, por tan to, de pro po si ção que, de for -
ma sin ge la, visa au men tar o grau de pro te ção dos
con su mi do res de bens e ser vi ços. Ao mes mo tem po
con tri bui para o apri mo ra men to de nos sa le gis la ção.

Em suma, em bo ra a le gis la ção já te nha ins ti tu í-
do, há mu i tos anos, re gras quan to à dis tri bu i ção mí ni-
ma em prê mi os, re gras so bre a emis são de bi lhe tes e, 
es sen ci al men te, so bre a des ti na ção de ren da lí qui da
para fi na li da des so ci a is, não in cor po ra uma in for ma-
ção re le van te para os apos ta do res, qual seja, a pro -
ba bi li da de de su ces so nas apos tas.

Assim, o Pro je to pre en che, do pon to de vis ta for-
mal, uma la cu na na le gis la ção so bre a ma té ria e, do
pon to de vis ta subs tan ti vo, obri ga os ex plo ra do res
dos res pec ti vos ser vi ços a for ne ce rem in for ma ção re -
le van te para a de ci são dos ad qui ren tes, mo der ni zan-
do, as sim, a re la ção en tre as par tes en vol vi das. Como 
fri sa do aci ma, con cor rem para a ope ra ci o na li za ção e
efi cá cia da me di da, tan to as fa ci li da des de cál cu los
de pro ba bi li da de me di an te uso de pla ni lhas ele trô ni-
cas, quan to o fato de to dos se rem au to ri za dos pelo
Mi nis té rio da Fa zen da.

Além da su pres são à re fe rên cia aos bin gos, pa -
re cem-nos ne ces sá ri os, tão-so men te, al guns ajus tes
com vis tas ao aper fe i ço a men to da pro po si ção. Do
pon to de vis ta do mé ri to, im põe-se es cla re cer a si tu a-
ção das lo te ri as de prog nós ti cos, que pos su em não
ape nas bi lhe tes, como tam bém vo lan tes, que são os
im pres sos nos qua is o apos ta dor faz a sua apos ta.
Assim, é im por tan te que as in for ma ções so bre as pro -
ba bi li da des do jogo cons tem dos dois do cu men tos.

Aqui, con si de ran do tan to os as pec tos lo gís ti cos
como para im pe dir o des per dí cio de ma te ri al é tam-
bém con ve ni en te que se au to ri ze a uti li za ção in te gral
dos es to ques de vo lan tes já im pres sos até a pu bli ca-
ção da lei que se ori gi nar do pre sen te pro je to.

Fi nal men te, pa re ce-nos ade qua do, do pon to de
vis ta da téc ni ca le gis la ti va, que as al te ra ções que es -
tão sen do fe i tas nos di ver sos di plo mas le ga is se jam
adi ci o na das, como já se faz com o De cre to-Lei nº
261, de 1967, aos dis po si ti vos que já tra tam de ma té-
ria si mi lar, não se jus ti fi can do a in tro du ção de um
novo ar ti go.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do PLS nº 66, de 2002, com as se-
guin tes emen das:

EMENDA Nº  1–CAE

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 66, de 2002, a se-
guin te re da ção:

“Art. 1º O art. 9º do De cre to-Lei nº 204,
de 27 de fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te in ci so V:

Art.9º .....................................................
..............................................................
V – in for ma ções so bre as pro ba bi li da-

des de su ces so do apos ta dor. (NR).”

EMENDA Nº 2–CAE

Dê-se ao art. 2º do PLS nº 66, de 2002, a se-
guin te re da ção:

“Art. 2º O art. 6º da Lei nº 5.768, de 20
de de zem bro de 1971, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

Art. 6º Nas ope ra ções a que se re fe rem
os arts. 1º e 3º, ob ser var-se-á o se guin te:

I – os par ti ci pan tes se rão in for ma dos
so bre as suas pro ba bi li da des de su ces so,
sem pre que o cál cu lo for pos sí vel;

II – quan do o prê mio sor te a do, ou ga-
nho em con cur so, não for re cla ma do no pra -
zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias, ca du ca rá o
di re i to do res pec ti vo ti tu lar e o va lor cor res-
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pon den te será re co lhi do ao Te sou ro Na ci o-
nal no pra zo de 10 (dez) dias pelo dis tri bu i-
dor au to ri za do. (NR)”

EMENDA Nº 3–CAE

Su pri ma-se o art. 4º do PLS nº 66, de 2002.

EMENDA Nº  4–CAE

Inclua-se, onde cou ber, no PLS nº 66, de 2002,
ar ti go, com a se guin te re da ção:

“Art. Fica au to ri za da a uti li za ção de vo -
lan tes das lo te ri as de prog nós ti cos já im-

pres sos até a pu bli ca ção des ta lei sem as
in for ma ções exi gi das no in ci so V do art. 9º
do De cre to-Lei nº 204, de 1967.”

Sala da Co mis são, lº de abril de 2003. – Ra mez
Te bet, Pre si den te – José Alme i da Lima, Re la tor –
Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do Su plicy – Ro ber to Sa-
tur ni no – Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes-
qui ta Jú ni or – Fer nan do Be zer ra – Mão San ta –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Gil ber to Mes tri nho – Val dir
Ra upp – Cé sar Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp-
ho Tou ri nho – Sér gio Gu er ra – Tas so Je re is sa ti.
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Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2002,
Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que:

Alte ra o De cre to-Lei nº 204, de 27 de 
fe ve re i ro de 1967, que “Dis põe so bre a
ex plo ra ção de lo te ri as e dá ou tras pro vi-
dên ci as “, e ou tros di plo mas le ga is, para
as se gu rar aos apos ta do res e par ti ci pan-
tes de lo te ri as, bin gos e sor te i os in for ma-
ção pré via so bre as pro ba bi li da des de
su ces so.

Art. 1º O art. 9º do De cre to-Lei nº 204, de 27 de
fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te in ci so V:

Art. 9º ...................................................
..............................................................
V – in for ma ções so bre as pro ba bi li da-

des de su ces so do apos ta dor. (NR,).

Art. 2º O art. 6º da Lei nº 5.768, de 20 de de-
zem bro de 1971, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

Art. 6º Nas ope ra ções a que se re fe rem
os arts. 1º e 3º ob ser var-se-á o se guin te:

I – os par ti ci pan tes se rão in for ma dos
so bre as suas pro ba bi li da des de su ces so,
sem pre que o cál cu lo for pos sí vel;

II – quan do o prê mio sor te a do, ou ga-
nho em con cur so, não for re cla ma do no pra -
zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias, ca du ca rá o
di re i to do res pec ti vo ti tu lar e o va lor cor res-
pon den te será re co lhi do ao Te sou ro Na ci o-
nal no pra zo de 10 (dez) dias pelo dis tri bu i-
dor au to ri za do. (NR)

Art. 3º O art. 1º do De cre to-Lei nº 261, de 28
de fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te § 2º, re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo
úni co como § 1º:

Art. 1º ...................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Qu an do o tí tu lo de ca pi ta li za ção

as se gu rar a par ti ci pa ção em sor te i os, o ad -
qui ren te será in for ma do so bre as suas pro-
ba bi li da des de su ces so. (NR)

Art. 4º Fica au to ri za da a uti li za ção de vo lan tes
das lo te ri as de prog nós ti cos já im pres sos até a pu-
bli ca ção des ta Lei sem as in for ma ções exi gi das no
in ci so V do art. 9º do De cre to-Lei nº 204, de 1967.

Art. 5º  Esta Lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu bli ca ção.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 204, 
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre a ex plo ra ção de lo te ri-
as e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 9º Cada bi lhe te, ou fra ção, con sig na rá no re -

ver so, além de ou tros di ze res:
I) – o pla no de ex tra ção, por in te i ro ou re su mi do;
II) – a in di ca ção do lu gar, dia e hora do sor te io;
III) – a as si na tu ra das au to ri da des res pon sá ve is

pela emis são;
IV) – lo cal apro pri a do para re ce ber o nome e en -

de re ço do pos su i dor que de se jar o bi lhe te no mi na ti vo.

LEI Nº 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre a le gis la ção so bre dis tri bu i ção
gra tu i ta de prê mi os, me di an te sor te io,
vale-brin de ou con cur so, a tí tu lo de pro-
pa gan da, es ta be le ce nor mas de pro te ção
à pou pan ça po pu lar, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
Art 6º Qu an do o prê mio sor te a do, ou ga nho em

con cur so, não for re cla ma do no pra zo de 180 (cen to e 
oi ten ta) dias, ca du ca rá o di re i to do res pec ti vo ti tu lar e
o va lor cor res pon den te será re co lhi do ao Te sou ro Na -
ci o nal no pra zo de 10 (dez) dias pelo dis tri bu i dor au to-
ri za do.
....................................................................................

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por-
to e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 261, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre as so ci e da des de ca-
pi ta li za ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te Da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe re o ar ti go 9º, § 2º, do Ato Insti tu ci-
o nal nú me ro 4, de 7 de de zem bro de 1966,

De cre ta:
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Art 1º To das as ope ra ções das so ci e da des de
ca pi ta li za ção fi cam su bor di na das às dis po si ções do
pre sen te De cre to-Lei.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se so ci e da des de
ca pi ta li za ção as que ti ve rem por ob je ti vo for ne cer ao
pú bli co de acor do com pla nos apro va dos pelo Go ver-
no Fe de ral, a cons ti tu i ção de um ca pi tal mí ni mo per fe-
i ta men te de ter mi na do em cada pla no e pago mo e da
cor ren te em um pra zo má xi mo in di ca do no mes mo
pla no, a pes soa que pos su ir um tí tu lo, se gun do cláu -
su las e re gras apro va das e men ci o na das no pró prio
tí tu lo.

LEI Nº 9.981, DE 14 DE JULHO DE 2000

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Fi cam re vo ga dos, a par tir de 31 de de -

zem bro de 2001, os arts. 59 a 81 da Lei nº 9.615, de
24 de mar co de 1998, res pe i tan do-se as au to ri za ções
que es ti ve rem em vi gor até a data da sua ex pi ra ção.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá ao Indesp o cre den ci a-
men to das en ti da des e à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral a
au to ri za ção e a fis ca li za ção da re a li za ção dos jo gos
de bin go, bem como a de ci são so bre a re gu la ri da de
das pres ta ções de con tas.

Art. 3º Os prê mi os de jo gos de bin go ob ti dos de
acor do com a Lei nº 9.615, de 1998, e não re cla ma-
dos, bem como as mul tas apli ca das em de cor rên cia
do des cum pri men to do dis pos to no Ca pí tu lo IX do
mes mo di plo ma le gal, cons ti tu i rão re cur sos do
Indesp.

Art. 4º Na hi pó te se de a ad mi nis tra ção do jogo
de bin go ser en tre gue a em pre sa co mer ci al, é de ex -
clu si va res pon sa bi li da de des ta o pa ga men to de to dos
os tri bu tos e en car gos da se gu ri da de so ci al in ci den-
tes so bre as res pec ti vas re ce i tas ob ti das com essa
ati vi da de.

Art. 5º Re vo gam-se os arts. 36 e 37 da Lei nº
9.615, de 24 de mar co de 1998, bem como a Lei nº
9.940, de 21 de de zem bro de 1999.

Art. 6º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 2.011-8, de 26 de
maio de 2000.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, 14 de ju lho de 2000; 179º da Inde pen-
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – José Gre go ri – Pe dro Ma -
lan – Fran cis co Dor nel les – Wal deck Ornel las –
Car los Mel les.

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 ar ti go 180 da Cons ti tu i ção,

De cre ta:

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

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

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: (Vide De cre to-Lei nº
4.866, de 23-10-1942) (Vide De cre to-Lei 9.215, de
30-4-1946)

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:
c) o 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;
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 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) o 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) o es ta be le ci men to des ti na do á 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:
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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.

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

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Em exa me nes ta Co mis são o Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2002, que “Alte ra o De cre to-Lei nº
204, de 27 de fe ve re i ro de 1967, que ‘Dis põe so bre a
ex plo ra ção de lo te ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as’, e
ou tros di plo mas le ga is, para as se gu rar aos apos ta do-
res e par ti ci pan tes de lo te ri as, bin gos e sor te i os in for-
ma ção pré via so bre as pro ba bi li da des de su ces so.”

O pro je to, de au to ria do no bre Se na dor Mo re i ra
Men des, pro põe que seja acres ci do ar ti go ao De cre-
to-Lei nº 204, de 1967; à Lei nº 5.768, de 1971; à Lei nº
9.615, de 1998, e pa rá gra fo ao art. 1º do De cre to-Lei nº 
261, de 1967, to man do obri ga tó ria a in for ma ção so bre
a pro ba bi li da de de su ces so aos apos ta do res em bi lhe-
tes de lo te ria, aos par ti ci pan tes na dis tri bu i ção gra tu i ta
de prê mi os a tí tu lo de pro pa gan da efe tu a da me di an te
sor te io, vale-brin de, con cur so ou ope ra ção as se me-
lha da, aos ad qui ren tes de tí tu los de ca pi ta li za ção que
as se gu rem a par ti ci pa ção em sor te i os, as sim como
aos par ti ci pan tes nos jo gos de bin go.

O pro je to tra mi ta nes ta CAE em de ci são ter mi-
na ti va e no pra zo re gi men tal não fo ram apre sen ta das
emen das.

II – Aná li se

De acor do com o De cre to-Lei nº 204, de 1967, a
ex plo ra ção de lo te ria cons ti tui ser vi ço pú bli co ex clu si-
vo da União, exe cu ta do pelo Con se lho Su pe ri or das

Ca i xas Eco nô mi cas Fe de ra is. Esta nor ma pre vê a
dis tri bu i ção de per cen ta gem mí ni ma de 70% em prê -
mi os, as sim como re gras de emis são de bi lhe tes, de
pa ga men tos de cota de pre vi dên cia, de re co lhi men to
de im pos to de ren da e de des ti na ção da ren da lí qui da
para apli ca ções de ca rá ter so ci al.

To da via, a re gu la men ta ção não pre vê a pres ta-
ção de in for ma ções aos apos ta do res so bre a pos si bi-
li da de de su ces so nas apos tas.

Em nos so en ten di men to, o pro je to pre en che im -
por tan te la cu na na le gis la ção, ao to mar obri ga tó ria a
in for ma ção so bre a pro ba bi li da de de ga nho aos apos -
ta do res não ape nas nas aqui si ções de lo te ri as, mas
tam bém nas par ti ci pa ções em dis tri bu i ções gra tu i tas
de prê mi os (Lei nº 5.768, de 1971); em ope ra ções de
so ci e da des de ca pi ta li za ção, cu jos tí tu los en vol vem
sor te i os (De cre to-Lei nº 261, de 1967) e em jo gos de
bin go (Lei nº 9.615 , de 1998).

Do pon to de vis ta ope ra ci o nal, o for ne ci men to
da in for ma ção não one ra os ope ra do res, até por que
os cál cu los de pro ba bi li da de são fa cil men te ela bo ra-
dos. Ade ma is, to das as mo da li da des es tão su je i tas à
apro va ção pré via do Mi nis té rio da Fa zen da, o que
con tri bu i ria, se gu ra men te, para a efi cá cia da nor ma
pro pos ta.

Por fim, a in for ma ção so bre as pos si bi li da des de 
su ces so aos apos ta do res em lo te ri as e jo gos de bin -
go, as sim como aos ad qui ren tes de tí tu los de ca pi ta li-
za ção que en vol vem sor te i os e aos par ti ci pan tes em
dis tri bu i ção gra tu i ta de prê mi os a tí tu lo de pro pa gan-
da pa re ce-nos, mu ta tis mu tan tis, tão re le van tes
quan to as in for ma ções obri ga to ri a men te pres ta das
aos con su mi do res so bre a qua li da de e va li da de dos
pro du tos nos mer ca dos. Tra ta-se, por tan to, de pro po-
si ção que, de for ma sin ge la, visa au men tar o grau de
pro te ção dos con su mi do res de bens e ser vi ços. Ao
mes mo tem po con tri bui para o apri mo ra men to de
nos sa le gis la ção.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do PLS nº 66, de 2002.

Sala da Co mis são, – Romeu  Tuma, Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-

en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –

Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Logo após

a le i tu ra do Expe di en te, da rei a pa la vra aos ins cri tos,
os Se na do res Pa u lo Paim, Ro dolp ho Tou ri nho e Ro -
meu Tuma. 
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 309/2003 – GSMC

Bra sí lia, 7 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
So li ci to a ado ção das pro vi dên ci as ne ces sá ri as,

para que seja pro ce di da re ti fi ca ção no tex to de pro je-
to de lei en ca mi nha do a essa Mesa, ver san do so bre a 
con ces são de Au xí lio Ali men ta ção a tra ba lha do res de 
em pre sas de pres ta ção de ser vi ços ter ce i ri za dos, de
sor te que o seu § 2º, do ar ti go 8º, seja re nu me ra da
para pa rá gra fo úni co, con for me có pia em ane xo.

Ante ci po que a pre ten di da re ti fi ca ção já foi ob je-
to de con ta to te le fô ni co com o se nhor João, da Sub -
se cre ta ria de Ata.

Cor di al men te, – Mar ce lo Cri vel la.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 159, DE 2003

De ter mi na a con ces são de au xí lio
ali men ta ção aos tra ba lha do res de em pre-
sas pres ta do ras de ser vi ços ter ce i ri za-
dos, re gu la das por Enun ci a do do Tri bu-
nal Su pe ri or do Tra ba lho.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica as se gu ra do aos em pre ga dos de

pes so as ju rí di cas pres ta do ras de ser vi ços se cun dá ri-
os por meio do re gi me de ter ce i ri za ção, não ins cri tas
no Pro gra ma de Ali men ta ção ao Tra ba lha dor – PAT,
ins ti tu í do pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, o
di re i to à per cep ção de au xí lio ali men ta ção.

Art. 2º A res pon sa bi li da de pelo for ne ci men to do
au xí lio ali men ta ção com pe ti rá à em pre sa con tra tan te,
res sal va da a pos si bi li da de de ser as su mi da pela em -
pre sa to ma do ra do ser vi ço, me di an te ex pres sa pre vi-
são no ins tru men to de con tra to en tre am bas.

Art. 3º. Caso o au xí lio ali men ta ção ve nha a ser
pres ta do me di an te o ofe re ci men to de re fe i ção, pro du-
zi da ou for ne ci da por meio de ser vi ços pró pri os ou de
ter ce i ros, de ve rá ser as se gu ra do que ela con te nha o
se guin te va lor nu tri ti vo, ca ben do a fis ca li za ção des-
sas con di ções à em pre sa res pon sá vel, nos ter mos do 
ar ti go an te ri or:

I – As re fe i ções prin ci pa is (al mo ço, jan tar, ceia)
de ve rão con ter 1.400 ca lo ri as cada uma, ad mi tin-
do-se uma re du ção para 1.200 ca lo ri as, no caso de
ati vi da de leve, ou acrés ci mo de 1.600 ca lo ri as, no

caso de ati vi da de in ten sa, me di an te jus ti fi ca ti va téc ni-
ca, ob ser van do-se que, para qual quer tipo de ati vi da-
de, o per cen tu al pro téi co-ca ló ri co (NdpCal) de ve rá
ser, no mí ni mo, de seis por cen to;

II – des je jum e me ren da de ve rão con ter um mí -
ni mo de 300 ca lo ri as e seis por cen to de per cen tu al
pro téi co-ca ló ri co (NdpCal), cada um.

Art. 4. No caso da em pre sa res pon sá vel op tar
pelo for ne ci men to do au xí lio ali men ta ção por meio de
do cu men tos de le gi ti ma ção, tais como im pres sos,
car tões ele trô ni cos, mag né ti cos e ou tros ori un dos de
tec no lo gia ade qua da, para que o em pre ga do ad qui ra
ali men tos ou gê ne ros ali men tí ci os em es ta be le ci-
men tos co mer ci a is cre den ci a dos pelo PAT,de ve rá ser 
as se gu ra do que o seu va lor seja su fi ci en te para aten -
der às exi gên ci as nu tri ci o na is pres cri tas no ar ti go an -
te ce den te.

Art. 5. Nos do cu men tos de le gi ti ma ção de ve rão
cons tar:

I – ra zão ou de no mi na ção so ci al da pes soa ju rí-
di ca res pon sá vel pela con ces são do au xí lio;

II – nu me ra ção con tí nua, em se qüên cia inin ter-
rup ta, vin cu la da a em pre sa con ce den te do au xí lio;

III – va lor em mo e da cor ren te no País;
IV – nome, en de re ço e CNPJ, no caso de pres -

ta do ra de ser vi ço de ali men ta ção co le ti va;
V – pra zo de va li da de, não in fe ri or a trin ta dias,

nem in fe ri or a quin ze me ses, para os do cu men tos im -
pres sos;

VI – a ex pres são “vá li do so men te para re fe i-
ções” ou “vá li do so men te para aqui si ção de pro du tos
ali men tí ci os”, con for me o caso.

§ 1º Na emis são dos do cu men tos de le gi ti ma-
ção de ve rão ser ado ta dos me ca nis mos que as se gu-
rem pro te ção con tra fal si fi ca ção.

§ 2º Os do cu men tos de le gi ti ma ção des ti na dos
à aqui si ção de re fe i ção ou gê ne ros ali men tí ci os se rão
dis tin tos e ace i tos pe los es ta be le ci men tos con ve ni a-
dos com o PAT, de acor do com a fi na li da de ex pres sa
em cada um de les, sen do ve da da a uti li za ção de ins -
tru men to úni co.

§ 3º A em pre sa res pon sá vel pela con ces são do
be ne fí cio de ve rá exi gir que cada tra ba lha dor fir me
uma de cla ra ção, que de ve rá ser man ti da à dis po si ção
da fis ca li za ção fe de ral, acu san do o re ce bi men to dos
do cu men tos de le gi ti ma ção, na qual de ve rá cons tar a
nu me ra ção e a iden ti fi ca ção da es pé cie dos do cu-
men tos en tre gues.
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§ 4º Qu an do os do cu men tos de le gi ti ma ção pre -
vis tos nes ta lei fo rem con ce di dos sob a for ma de car -
tões mag né ti cos ou ele trô ni cos, a pes soa ju rí di ca res -
pon sá vel pelo for ne ci men to do au xí lio ali men ta ção
de ve rá ob ter de cada tra ba lha dor uma úni ca de cla ra-
ção de re ce bi men to do car tão, que será man ti da à
dis po si ção da fis ca li za ção, e ser vi rá de com pro va ção
da con ces são do au xí lio.

§ 5º Qu an do os do cu men tos de le gi ti ma ção pre -
vis tos nes ta lei fo rem con ce di dos sob a for ma de car -
tões mag né ti cos ou ele trô ni cos, o va lor do be ne fí cio
será com pro va do me di an te a emis são de no tas fis ca-
is pe las em pre sas pres ta do ras de ser vi ços de ali men-
ta ção co le ti va cre den ci a dos pelo PAT, além dos cor -
res pon den tes con tra tos fir ma dos en tre es tas e as em -
pre sas res pon sá ve is pela con ces são do be ne fí cio.

§ 6º Os do cu men tos de le gi ti ma ção, se jam im -
pres sos ou na for ma de car tões ele trô ni cos ou mag -
né ti cos, des ti nam-se ex clu si va men te às fi na li da des
pre vis tas nes ta lei, sen do ve da da a sua des ti na ção
para ou tros fins.

§ 7º A va li da de do car tão mag né ti co e/ou ele trô-
ni co, pe las suas ca rac te rís ti cas ope ra ci o na is, po de rá
ser de até cin co anos.

Art. 6º. Em caso de uti li za ção a me nor do va lor
do do cu men to de le gi ti ma ção o es ta be le ci men to co -
mer ci al de ve rá ao tra ba lha dor um con tra vale com a
di fe ren ça, ve da da a de vo lu ção em mo e da cor ren te.

Art. 7º O va lor do au xí lio ali men ta ção pago in
na tu ra não terá na tu re za sa la ri al, não se in cor po ran-
do à re mu ne ra ção para qua is quer efe i tos, não cons ti-
tu in do base de in ci dên cia de con tri bu i ção pre vi den-
ciá ria ou do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
e nem con fi gu ran do ren di men to tri bu tá vel do tra ba-
lha dor.

Art. 8º O des cum pri men to do dis pos to nes ta Lei
su je i ta rá o res pon sá vel ao pa ga men to de mul ta no va -
lor de dez sa lá ri os mí ni mos.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de re in ci dên cia, a
mul ta terá seu va lor du pli ca do.

Art. 9º Esta Lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Des de lon ga data a er ra di ca ção da fome tem
sido uma das prin ci pa is pre o cu pa ções em nos so
País, tan to por par te de ins ti tu i ções pú bli cas como pri -
va das. Com efe i to, a ques tão da fome, hoje, é a se-
gun da pre o cu pa ção da so ci e da de bra si le i ra (22%), fi -
can do atrás, ape nas, do de sem pre go (31%), con so-

an te pes qui sa di vul ga da pelo jor nal Fo lha de S.Pa u-
lo”, ve i cu la da na edi ção do dia 9 do cor ren te mês.

No Bra sil, qua se um ter ço da po pu la ção, mais
de 50 mi lhões de ci da dãos, con vi ve com o gos to
amar go da in se gu ran ça ali men tar, se gun do o re sul ta-
do dos es tu dos pro mo vi dos pelo pro fes sor Wal ter Be -
lik, li vre-do cen te do Insti tu to de Eco no mia da Uni-
camp e um dos ide a li za do res do Pro gra ma Fome
Zero.

Den tre as ini ci a ti vas para a so lu ção des se gra ve
pro ble ma, des ta ca-se, jus ta men te, aque la to ma da
pelo Po der Exe cu ti vo, por meio do lan ça men to do
Pro gra ma Fome Zero, um con jun to de cer ca de 60
ações emer gen ci a is, com des ta que para in ten si fi ca-
ção da re for ma agrá ria e o in cen ti vo à agri cul tu ra fa -
mi li ar, já que da dos di vul ga dos pelo IBGE de nun ci am
que, en tre os anos de 1999 e 2001, o nú me ro de pes -
so as en vol vi das com as ati vi da des agrí co las e pe cuá-
ri as caiu de 18,2 mi lhões para 15,5 mi lhões, ou seja,
uma re du ção de mão-de-obra da or dem de 2,7 mi-
lhões, ou 14,7%.

Con tu do, em nada obs tan te o acer to das ações
pro mo vi das pelo Go ver no Fe de ral, im pen de re co nhe-
cer que uma con si de rá vel par ce la do pro ble ma da
fome no Bra sil não se deve, ex clu si va men te, à es cas-
sez de ali men tos e, sim, a fal ta de di nhe i ro para ad qui-
ri-lo.

Esse pro ble ma atin ge em gran de par te aos tra -
ba lha do res de ba i xa ren da, as sim de fi ni dos como
aque les que re ce bem re mu ne ra ção de até cin co sa lá-
ri os men sa is, con for me a Por ta ria nº 3, de 1º de mar -
ço de 2002, ex pe di da pela Se cre ta ria de Ali men ta ção
do Tra ba lha dor e o De par ta men to de Se gu ran ça e
Sa ú de no Tra ba lho.

Com vis tas ao aten di men to des se seg men to da
po pu la ção, foi cri a do o Pro gra ma de Ali men ta ção ao
Tra ba lha dor – PAT, o que se deu me di an te Lei nº
6.321, de 14 de abril de 1976, alvo de inú me ras al te-
ra ções e re gu la men tos pro mo vi dos por meio de cer ca
de de zes se is di fe ren tes dis po si ti vos le ga is.

Mas esse vas to re per tó rio le gal não tema al can-
ça do os efe i tos de se ja dos que, dada a gra vi da de da
ques tão, exi ge uma res pos ta cé le re e ime di a ta.

Mes mo os in cen ti vos fis ca is e ou tros fa vo res le -
ga is, como, à gui sa de exem plo, o não en qua dra men-
to da par ce la do sa lá rio in na tu ra pago pe las em pre-
sas be ne fi ciá ri as do PAT,na de fi ni ção di ta da no ar ti go
458 da Lei nº 5.452/43 (CLT), têm con se gui do equa ci-
o nar de for ma efi caz o dé fi cit ali men tar des ses tra ba-
lha do res, que pa de cem de fome qua li ta ti va e, até
mes mo, quan ti ta ti va.
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A de fi ciên cia ca ló ri ca da ali men ta ção que dis-
põem aca ba por ca u sar-lhes gra ves da nos à sa ú de,
por ve zes em de cor rên cia de aci den tes de tra ba lho
as so ci a dos à des nu tri ção.

Den tre es ses tra ba lha do res, des ta cam-se
aque les con tra ta dos por em pre sas pres ta do ras de
ser vi ços se cun dá ri os li ga dos à ati vi da de-meio de em -
pre sas to ma do ras des ses ser vi ços, ou seja, ser vi ços
não in clu í dos nos seus fins so ci a is, mo der na mo da li-
da de de con tra ta ção, com le ga li da de tra du zi da pela
sú mu la do Enun ci a do 331, do co len do Tri bu nal Su pe-
ri or do Tra ba lho. São os al cu nha dos ter ce i ri za dos.

Tais tra ba lha do res, que têm um em pre ga dor
que por ve zes ja ma is irão co nhe cer e sen do sub me ti-
dos a uma fa i na diá ria den tro de uma em pre sa di ver-
sa, aca bam alvo de ter rí ve is dis cri mi na ções, o que
jus ti fi ca uma es pe ci al pro te ção.

Me di das drás ti cas de vem ser ado ta das, ra zão
pela qual bus ca-se com pe lir às es sas em pre sas a con -
ce de rem au xí lio ali men ta ção aos seus em pre ga dos.

Tal me di da, que à pri me i ra mi ra da po de rá ser re -
ce bi da com cer ta re sis tên cia, tra rá in dis cu tí ve is re sul-
ta dos às em pre sas e seus em pre ga dos, a sa ber:

Para Tra ba lha dor

• me lho ria de suas con di ções nu tri ci o na is e de
qua li da de de vida;

• au men to de sua ca pa ci da de fí si ca;

• au men to de re sis tên cia à fa di ga;

• au men to de re sis tên cia a do en ças;

• re du ção de ris cos de aci den tes de tra ba lho.

Para Empre sas

• au men to de pro du ti vi da de;

• ma i or in te gra ção en tre tra ba lha dor e em pre sa;

• re du ção do ab sen te ís mo (atra sos e fal tas);

• re du ção da ro ta ti vi da de;

• isen ção de en car gos so ci a is so bre o va lor da
ali men ta ção for ne ci da;

• in cen ti vo fis cal (de du ção de até qua tro por
cen to no im pos to de ren da de vi do).

Nes se sen ti do, apre sen ta mos este pro je to de
lei, para cuja apro va ção con ta mos com a co la bo ra ção
dos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, – Mar ce lo Cri vel la.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia de fe re a so li ci ta ção e de ter mi na a re pu bli ca-

ção do pro je to no Diá rio do Se na do Fe de ral e em
Avul sos.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

SGM/P nº 829

Bra sí lia, 25 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,

No dia 3 de maio vin dou ro, com ple tam-se 180
anos do Par la men to Bra si le i ro, data em que foi ins ta-
la da a pri me i ra Assem bléia Cons ti tu in te, a Assem-
bléia Cons ti tu in te Impe ri al.

Em co me mo ra ção à data, a Câ ma ra dos De pu-
ta dos pre ten de pro mo ver, em con jun to com o Se na do
Fe de ral, uma sé rie de ati vi da des que ve nham sa li en-
tar a im por tân cia do Po der Le gis la ti vo no ce ná rio na -
ci o nal, como ele men to in dis pen sá vel ao for ta le ci men-
to da de mo cra cia em nos so País.

Su gi ro para tan to a cri a ção de uma co mis são
com pos ta por de pu ta dos e se na do res, des ti na da a
es ta be le cer a pro gra ma ção dos even tos a se rem re a-
li za dos nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal em
co me mo ra ção aos 180 do Le gis la ti vo Bra si le i ro, que,
sob a co or de na ção des ta, jun to aos ór gãos com pe-
ten tes de cada Casa, atu a ri am na exe cu ção de tais
even tos.

So li ci to as sim se jam in di ca dos os mem bros
des sa Casa que irão in te grar a re fe ri da co mis são, ao
mes mo tem po que co mu ni co os no mes dos Se nho res
De pu ta dos Chi co Alen car (PT/RJ) e Bonifácio de
Andrada (PSDB/MG) como re pre sen tan tes da Câ ma-
ra dos De pu ta dos na co mis são.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
ma ni fes ta ções de es ti ma e con si de ra ção. – João Pa -
u lo Cu nha, Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia, em aten di men to ao ofí cio que aca ba de ser
lido, de sig na os Se na do res Mar co Ma ci el e Hé lio
Cos ta para in te gra rem a Co mis são mis ta des ti na da
a es ta be le cer a pro gra ma ção dos even tos a se rem
re a li za dos nas duas Casa do Con gres so Na ci o nal,
em co me mo ra ção aos 180 anos do Le gis la ti vo bra-
si le i ro, nos ter mos do Ofí cio do Se na do Fe de ral nº
584, de 2003, des ta Pre si dên cia.

É o se guin te o ofí cio da Pre si dên cia:
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OF. SF Nº 584/2003 

Bra sí lia, 7 de maio de 2003

Exmº Sr.
De pu ta do João Pa u lo Cu nha
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao Ofí cio SGM/P nº 829, de 25 de

abril úl ti mo, ma ni fes to a V. Exª a mi nha con cor dân cia e
em pe nho o meu to tal apo io re la ti va men te à ini ci a ti va
des sa Pre si dên cia no sen ti do de pro mo ver even tos co -
me mo ra ti vos dos 180 anos do Le gis la ti vo bra si le i ro.

Assim sen do, de sig no os Exmºs Srs. Se na do res
Mar co Ma ci el (PFL/PE) e Hé lio Cos ta (PMDB/MG)
para in te gra rem co mis são mis ta a ser cons ti tu í da, no
âm bi to des sa Casa, com o ob je ti vo de ela bo rar a pro -
gra ma ção dos re fe ri dos even tos.

Cor di al men te, José Sar ney, Pre si den te do Se -
na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

Of. Nº CE/018/2003

Bra sí lia, 23 de abril 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, na re u nião re a li-
za da no dia 22 de abril de 2003, os Pro je tos de De cre-
tos Le gis la ti vos de nºs: 318, 485, 589, 619, 632, 633,
641, 642, 647, 668, 674, 689, 696, 699, 712, 713, 721, 
725, 748, 757, 762, de 2002, e 005 e 030, de 2003.

Aten ci o sa men te, – Osmar Dias, Pre si den te da
Co mis são de Edu ca ção.

OF.CAE nº /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 Fe de ral, co mu ni co a V. Exª que
esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li za da na pre -
sen te data, o Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de
2000, que “Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.478, de 6 de
agos to de 1997, que dis põe so bre a com pen sa ção fi -
nan ce i ra aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os
pelo re sul ta do da ex plo ra ção e da pro du ção de pe tró-
leo e gás na tu ral”.

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.

OF.CAE nº 29/2003 

Bra sí lia, 22 de abril de 2003

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 Fe de ral, co mu ni co a V. Exª que
esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li za da na pre -
sen te data, o Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2002, que “Alte ra o De cre to-Lei nº 204, de 27 de fe ve-
re i ro de 1967, que “Dis põe so bre a ex plo ra ção de lo -
te ri as e dá ou tras pro vi dên ci as”, e ou tros di plo mas le -
ga is, para as se gu rar aos apos ta do res e par ti ci pan tes
de lo te ri as, bin gos e sor te i os in for ma ção pré via so bre
as pro ba bi li da des de su ces so.

Aten ci o sa men te, Ra mez Te bet, Pre si den te da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Re la ti va-
men te aos Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 318, 
589, 619, 641, 642, 647, 668, 674, 689, 696, 699, 712,
713 e 725, de 2002, cons tan tes do Ofí cio nº 18, de
2003, a Pre si dên cia, nos ter mos do art. 91, § 3º, do
Re gi men to Inter no, e do Pa re cer nº 34, de 2003, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro -
va do pelo Ple ná rio em 25 de mar ço de 2003, abre 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
as ma té ri as, se jam apre ci a das pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Re la ti va-
men te aos Ofí ci os S/nº, de 2003, e 29, de 2003, am -
bos de au to ria do Sr. Pre si den te da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, 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 nº 270, de 2000, e 66 de 2002, se jam apre ci-
a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OFÍCIO
DO SECRETÁRIO ESPECIAL
DOS DIREITOS HUMANOS

Nº 129/2003, de 2 do cor ren te, co mu ni can do
não pos su ir as in for ma ções so li ci ta das atra vés do Re -
que ri men to nº 6, de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio,
por não ser ob je to de com pe tên cia da que le ór gão.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Co mu ni-
ca ção foi en ca mi nha da em có pia ao re que ren te. O re -
que ri men to vai ao Arqui vo.
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 332, DE 2003

Se nhor Presidente
Re que re mos, em con for mi da de com os arts.

199 e 154, ítem III e Re so lu ção nº 37/95, do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral seja re a li za da uma Ses -
são Espe ci al, em data a ser mar ca da pela Mesa Di re-
to ra, com o ob je ti vo de ser pres ta da pelo Se na do Fe -
de ral, ho me na gem in me mo ri an ao Vice-Pre si den te
Antô nio Au re li a no Cha ves de Men don ça, fa le ci do em
30 de Abril do flu en te ano.

Jus ti fi ca ção

Expe ri men tou, re cen te men te, a Na ção Bra si le i-
ra a tris te emo ção pela per da da fi gu ra no tá vel do bra -
si le i ro Anto nio Au re li a no Cha ves de Men don ça. Dele,
a lem bran ça que seus con tem po râ ne os guar dam, é a
de um ho mem aus te ro, ad mi nis tra dor or gu lho so de
ser vir ao seu povo e po lí ti co que con du ziu com no tá-
vel ha bi li da de os car gos que o des ti no lhe re ser vou
ao lon go de sua vida pú bli ca. De fen sor dos va lo res
mais ele va dos da de mo cra cia, Au re li a no Cha ves
trans for ma va-se em agres si vo com ba ten te ou há bil
ne go ci a dor, quan do es ta va em jogo o re tor no das
fran qui as de mo crá ti cas. Re pre sen tou as sim, im por-
tan te pa pel no pro ces so de re de mo cra ti za ção do nos -
so País.

Ho mem cuja es ta tu ra mo ral tan to hon rou a po lí-
ti ca bra si le i ra, nes tes úl ti mos anos, o Dou tor Au re li a-
no Cha ves não nos de i xou per ce ber em que foi me -
lhor: como pro fes sor e en ge nhe i ro, como par la men tar
ou como Go ver na dor das Mi nas Ge ra is ou Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca. Na ver da de, em to das as fun ções
que ocu pou em sua vida pú bli ca foi um gran de bra si-
le i ro, pois, a to dos, em pres ta va sua in te li gên cia fér til,
sua exem plar dig ni da de e seu pro fun do amor a Mi nas
e ao País, cu jas pá gi nas de sua his tó ria aju dou a es -
cre ver.

Por tudo isto, na for ma do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, os aba i xo-as si na dos, Se na do res da
Re pú bli ca, re que rem à Mesa Di re to ra des ta Casa a
re a li za ção de uma Ses são Espe ci al em dia e hora a
ser opor tu na men te mar ca da para, pe ran te sua fa mí lia
e seus sa u do sos ami gos ser ho me na ge a do in me-
mo ri an, o Dou tor Au re li a no Cha ves, este bra si le i ro
ilus tre que tan to con tri bu iu para a gran de obra da
cons tru ção na ci o nal, esta obra des ti na da a ven cer o

tem po e fa zer os bra si le i ros or gu lho sos de seu Pais e
de seus ma i o res lí de res.

Sala das Ses sões 8 de maio de 2003. –

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – De acor do
com o dis pos to no art. 255, I, b, do Re gi men to Inter no,
o re que ri men to lido será ob je to de de li be ra ção após a 
Ordem do Dia.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro -
meu Tuma.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUICÃO Nº 30, DE 2003

Dá nova re da ção ao in ci so LXVII art. 
5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (ex clui a hi pó-
te se de in fi de li da de de po si tá ria como ca -
u sa de pri são ci vil por dí vi da).

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 ar ti go 60 da
Cons ti tu i ção, pro mul ga a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Arti go úni co. O in ci so LXVII, do art. 5º, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art.5º....................................................
..............................................................
LXVII – não ha ve rá pri são ci vil por dí vi-

da, sal vo a do res pon sá vel pelo ina dim ple-
men to vo lun tá rio e ines cu sá vel de obri ga ção
ali men tí cia”. (NR)

Jus ti fi ca cão

Este pro je to de lei tem em mira ex pur gar do or -
de na men to ju rí di co pá trio a pos si bi li da de de pri são ci -
vil do de po si tá rio in fi el que, se gun do vas to en ten di-
men to dou tri ná rio e ju ris pru den ci al, não mais se jus ti-
fi ca em face da in cor po ra ção de al guns tra ta dos in ter-
na ci o na is ao Di re i to Inter no. Nou tro giro, há a pre men-
te ne ces si da de de se adap tar o or de na men to ju rí di co
pá trio aos tra ta dos in ter na ci o na is que fo ram ra ti fi ca-
dos pelo Bra sil, após a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção
de 1988.
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A Car ta Mag na pá tria não de i xa dú vi das ao
es ta tu ir que “as nor mas de fi ni do ras dos di re i tos e
ga ran ti as fun da men ta is têm apli ca ção ime di a ta”
(art. 5º, § 1º). Isso sig ni fi ca di zer que qual quer nor -
ma de fi ni do ra de di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is,
in clu si ve aque las pre vis tas em tra ta dos in ter na ci o-
na is de di re i tos hu ma nos de vi da men te ra ti fi ca dos,
pas sam a vi go rar de ime di a to na or dem ju rí di ca in -
ter na bra si le i ra, sem ne ces si da de de pos te ri or le-
gis la ção que a im ple men te.

Por ou tro lado, o § 2º, do mes mo art. 5º dis põe
que “Os di re i tos e ga ran ti as ex pres sos nes ta Cons ti-
tu i ção não ex clu em ou tros de cor ren tes do re gi me e
dos prin cí pi os por ele ado ta dos, ou dos tra ta dos in ter-
na ci o na is em que a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
seja par te”.

Fe i tas es sas con si de ra ções ini ci a is, urge des ta-
car que os tra ta dos ra ti fi ca dos pelo Bra sil, não se co a-
du nam com a atu al pre vi são cons ti tu ci o nal que vi a bi li-
za a pri são de de po si tá rio in fi el.

O Pac to Inter na ci o nal dos Di re i tos Ci vis e Po lí ti-
cos teve seu tex to apro va do pelo Con gres so Na ci o nal
Bra si le i ro me di an te o De cre to-Le gis la ti vo Nº 226, de
12 de de zem bro de 1991 e san ci o na do por meio do
De cre to Pre si den ci al Nº 592, de 6 de ju lho de 1992,
ten do o Bra sil de po si ta do a Car ta de Ade são na Se cre-
ta ria-Ge ral das Na ções Uni das em 24 de ja ne i ro de
1992, en tran do em vi gor em 24 de abril do mes mo ano.

A par tir des ta data, o Bra sil obri gou-se a im ple-
men tar e pro te ger di re i tos fun da men ta is pre vis tos no
re fe ri do Pac to, o qual, no seu art. 9º, Nº 1, es ta be le ce
que toda pes soa tem di re i to à li ber da de e à se gu ran-
ça pes so a is. Além dis so, re pe le a ar bi tra ri e da de na
pri são ou en car ce ra men to, dis pon do, ain da, que nin -
guém po de rá ser pri va do de sua li ber da de, sal vo pe -
los mo ti vos pre vis to em lei e em con for mi da de com os 
pro ce di men tos nela es ta be le ci dos.

Mas o dis po si ti vo que nos in te res sa mais de
per to é o art. 11 do Pac to, que es ta tui que “nin guém
po de rá ser pre so ape nas por não po der cum prir uma
obri ga ção con tra tu al”. Este dis po si ti vo, ao fa zer alu-
são à “obri ga ção con tra tu al”, açam bar ca aque las
obri ga ções de cor ren tes de de pó si to. Daí sua gran de
im por tân cia.

Por ou tro lado, o Bra sil ra ti fi cou, tam bém, o Pac -
to de São José da Cos ta Rica, de no mi na do de Con -
ven ção Inte ra me ri ca na de Di re i tos

Hu ma nos. Este Pac to foi apro va do pelo Bra sil por 
meio do De cre to-Le gis la ti vo Nº 27, de 25 de se tem bro
de 1992, e san ci o na do por meio do De cre to Pre si den-
ci al Nº 678, de 6 de no vem bro do mes mo ano.

Na mes ma li nha do Pac to Inter na ci o nal dos Di -
re i tos Ci vis e po lí ti cos, o art. 7º da Con ven ção Inte ra-
me ri ca na es ta be le ce que toda pes soa tem di re i to à li -
ber da de e à se gu ran ça pes so a is (Nº 1) e nin guém

será sub me ti do a de ten ção ou en car ce ra men to ar bi-
trá ri os (Nº 3). Mas é ao item 7 do art. 7º que se deve
dar acen tu a da aten ção ao se de ba ter o pre ce i to cons -
ti tu ci o nal em aná li se. Dis põe re fe ri do dis po si ti vo: “nin -
guém deve ser de ti do por dí vi das. Este princt»io não
li mi ta os man da dos de au to ri da de ju di ciá ria com pe-
ten te ex pe di da em vir tu de de ina dim ple men to de obri -
ga ção ali men tar”.

Cons ta ta-se, pois, de ma ne i ra in so fis má vel, da
le i tu ra dos dis po si ti vos aci ma re fe ri dos, a ex pres sa
ga ran tia de que nin guém pode ser pre so por dí vi das,
cum prin do evi den ci ar, ain da, que a úni ca res sal va a
tal pro i bi ção é o ina dim ple men to de obri ga ção ali-
men tar.

Assim, per ce be-se cla ra men te o con fli to exis-
ten te en tre o in ci so LXVII do art. 5º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral e o dis pos to nos tra ta dos in ter na ci o na is, tan -
to o Pac to Inter na ci o nal de di re i tos Ci vis e Po lí ti cos,
quan to os Pac to Inte ra me ri ca no de Di re i tos Hu ma-
nos. Sur ge, aí, um im pas se, que pode ser so lu ci o na do
por via in ter pre ta ti va que de ve rá re ca ir, so bre tu do, no
do § 2º, do art. 5º, da Lei Ma i or.

De fato, o art. 5º, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
tor nou exem pli fi ca ti vo o rol dos di re i tos e ga ran ti as
fun da men ta is pre vis tos, so bre mo do nos in ci sos do
mes mo art. 5º, ao de ter mi nar, que “os di re i tos e ga -
ran ti as ex pres sos nes ta Cons ti tu i ção não ex clu em
ou tros de cor ren tes 1o re gi me e dos prin ci pi os por ela
ado ta dos, ou dos tra ta dos in ter na ci o na is em que a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil seja par te”. É com
base nes te dis po si ti vo que po de mos afir mar, com
tran qüi li da de, que os tra ta dos in ter na ci o na is de di re i-
tos hu ma nos, quan do ra ti fi ca dos, in gres sam em nos -
so or de na men to ju rí di co com sta tus de nor ma cons ti-
tu ci o nal.

Na li ção de Dal mo Abreu Dal la ri, “as nor mas so -
bre di re i tos e ga ran ti as cons tan tes em tra ta dos em
que o Bra sil seja par te com ple tam as dis po si ções do
art. 5º e nes te se in te gram, in cor po ran do-se, por tan to,
ao sis te ma cons ti tu ci o nal bra si le i ro de di re i tos e ga -
ran ti as in di vi du a is”.

Em ver da de, a nos sa Cons ti tu i ção é omis sa
quan to à ma ne i ra de se agir quan do uma dis po si ção
de tra ta do in ter na ci o nal de vi da men te ra ti fi ca do con-
tra ri ar pre ce i to cons ti tu ci o nal, como aque le que pre vê
a pri são ci vil por dí vi da de de po si tá rio in fi el. Flá via Pi -
o ve san, nes te par ti cu lar, en si na que, em ha ven do
este con fli to, de ve rá pre va le cer a nor ma mais fa vo rá-
vel à pro te ção da ví ti ma, pois no pla no dos di re i tos hu -
ma nos in te ra gem o Di re i to Inter na ci o nal e Di re i to
Inter no, mo vi dos pe las mes mas ne ces si da des de
pro te ção, de ven do pre va le cer a nor ma que me lhor
pro te ja o ser hu ma no, ten do em vis ta que a pri ma zia é 
da pes soa hu ma na.
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Ora, se os di re i tos fun da men ta is elen ca dos em
tra ta dos in ter na ci o na is de que o Bra sil seja par te têm
apli ca ção ime di a ta (art. 5º, §1º); se den tre os di re i tos
cons ti tu ci o nal men te ga ran ti dos são acres ci dos aque-
les pre vis tos em tra ta dos in ter na ci o na is ra ti fi ca dos
pelo País (art. 5º § 2º); se as nor mas de Di re i to Inter na-
ci o nal in gres sam no or de na men to ju rí di co bra si le i ro
com sta tus hi e rár qui co de nor ma cons ti tu ci o nal e se
no con fli to de uma nor ma in ter na ci o nal com um pre ce i-
to cons ti tu ci o nal deve pre va le cer aque le mais be né fi co
à pro te ção da ví ti ma, dú vi da al gu ma pa i ra so bre a im -
pos si bi li da de de pri são ci vil do de po si tá rio in fi el no
Bra sil, ante o con ti do no Pac to Inter na ci o nal de di re i tos
Ci vis e Po lí ti cos e na Con ven ção Ame ri ca na de Di re i-
tos Hu ma nos (Pac to de São José da Cos ta Rica).

A per ma nên cia do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que 
pre vê a pri são ci vil por dí vi da pode con du zir a abu sos,
for ta le cen do a po si ção de de ter mi na dos cre do res ao
en se jar a pos si bi li da de de que a le gis la ção in fra cons-
ti tu ci o nal pre ve ja, sem qual quer cri té rio de ra zo a bi li-
da de ou ade qua ção, pri vi lé gi os para de ter mi na das
ca te go ri as de cre do res. Isto ocor re com a pre vi são,
cons tan te da Lei Nº 8.866/94, na qual con si de ra-se
de po si tá rio da Fa zen da Pú bli ca, a pes soa a que a le -
gis la ção tri bu tá ria ou pre vi den ciá ria im po nha a obri -
ga ção de re ter ou re ce ber de ter ce i ro, e re co lher aos
co fres pú bli cos, im pos tos, ta xas e con tri bu i ções, in-
clu si ve à se gu ri da de so ci al. Será con si de ra do de po si-
tá rio in fi el, nes te caso, aque le que não en tre ga à Fa -
zen da Pú bli ca, o va lor re ti do, no ter mo e for ma fi xa dos
na le gis la ção tri bu tá ria e pre vi den ciá ria. O de po si tá-
rio, nes te caso, es ta rá su je i to a um pro ces so su má rio,
sem ob ser vân cia do con tra di tó rio e da am pla de fe sa,
ao cabo do qual de ve rá ou po de rá a ele ser co mi na da
a pena de pri são. Esta pena de pri são, como é de bom 
al vi tre, deve se aper fe i ço ar em um pro ces so em que
se as se gu re ao de po si tá rio am pla pos si bi li da de de
de mons trar que não hou ve, por exem plo, cul pa de
sua par te ou mes mo que não se con subs tan ci ou a si -
tu a ção fá ti ca que con fi gu re o des cum pri men to de de -
ve res de cor ren tes do de pó si to. Pela for ma como está
re di gi da alu di da lei, o de po si tá rio de quan ti as de vi das
à Fa zen da Pú bli ca po de rá ser pre so se, na con tes ta-
ção, não com pro var o de pó si to in te gral de vi do ou
mes mo se fi car re vel. O juiz po de rá, in clu si ve, jul gar
an te ci pa da men te a lide, se ve ri fi ca dos os efe i tos da
re ve lia. Isso, em ver da de, é um ab sur do.

O mes mo ab sur do, e ain da com ma i or in ten si-
da de, pode ser ve ri fi ca do nos con tra tos gra va dos
com ali e na ção fi du ciá ria em ga ran tia. Se gun do o
De cre to-Lei nº 911/69 “se o bem ali e na do fi du ci a ri-
am ente não for en con tra do ou não se achar na po -
ses do de ve dor, o cre dor po de rá re que rer a con ver-
são do pe di do de bus ca e apre en são, nos mes mo
au tos, eni ação de de pó si to...”. Isso sig ni fi ca que se
o de ve dor-ali e nan te de i xar de cum prir a obri ga ção

por al gum mo ti vo (de sem pre go, ju ros abu si vos co -
bra dos pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra etc.), po de rá ver
de cre ta da sua pri são.

Pelo ex pos to, e com o fito de pro gres si va men-
te me lho rar o sis te ma cons ti tu ci o nal de di re i tos fun -
da men ta is, ade quan do-o aos tra ta dos de di re i tos
hu ma nos, que pos su em for ça cons ti tu ci o nal pelo §
2º, do art. 5º tor na-se de cu ri al im por tân cia a apro -
va ção des sa pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
que su pri me a hi pó te se de pri são do de po si tá rio in -
fi el pre vis ta no in ci so LXVII, do art. 5º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral de 1988.

Sala das Ses sões,  8 de maio de 2003.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 5º ...................................................
..............................................................
LXVII. Não ha ve rá pri são ci vil por dí vi-

da, sal vo a do res pon sá vel pelo ina dim ple-
men to vo lun tá rio e ines cu sá vel de obri ga ção
ali men tí cia e a do de po si tá rio in fi el.

§ 2º Os di re i tos e ga ran ti as ex pres sos
nes ta Cons ti tu i ção não ex clu em ou tros de cor-
ren tes do re gi me e dos prin cí pi os por ela ado -
ta dos, ou dos tra ta dos in ter na ci o na is em que
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil seja par te.

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

DECRETO Nº 592 DE 1992 (Pac to Inter na ci o-
nal dos Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos)

Art. 11. Nin guém po de rá ser pre so ape nas por
não po der cum prir obri ga ção con tra tu al.
....................................................................................

DECRETO Nº 678 DE 1992 (Pac to de São José
da Cos ta Rica)

Art. 7º, item 7. Nin guém deve ser de ti do por dí vi-
das. Este prin cí pio não se li mi ta os man da dos de au -
to ri da de ju di ciá ria com pe ten te ex pe di da em vir tu de
de ina dim ple men to de obri ga ção ali men tar.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 no art.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

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

So bre a mesa, men sa gem que será lida pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 93, DE 2003
(Nº 163/2003, na ori gem)

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

Cons ti tu i ção Fe de ral , com bi na do com o art.11 da Lei
nº 9.478, de 6 de Agos to de 1997 , sub me to à con si-
de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome o Se nhor
Luiz Alfre do Sa lo mão para exer cer o car go de Di re tor
da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo  – ANP.

Bra sí lia, 6 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula 
da Sil va.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 52.  Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -

de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te , por voto se cre to,
após ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca
na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao mo-
no pó lio do pe tró leo ins ti tui o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

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

Art.11 A ANP será di ri gi da, em re gi me de co le gi-
a do, por uma Di re to ria com pos ta de um Di re tor-Ge ral
e qua tro Di re to res.

§1º Inte gra rá a es tru tu ra or ga ni za ci o nal da ANP
um Pro cu ra dor-Ge ral.

§ 2º Os mem bros da Di re to ria se rão no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, após apro va ção dos
res pec ti vos no mes pelo Se na do Fe de ral nos ter mos
da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

§ 3º Os mem bros da Di re to ria cum pri rão man da-
tos de qua tro anos, não co in ci den tes, per mi ti da a re con-
du ção , ob ser va do o dis pos to no art. 75 des ta lei.
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-
Estru tu ra.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A ma té ria
vai à Co mis são de Ser vi ços de Infra-es tru tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pela or-
dem, con ce do a pa la vra, em pri me i ro lu gar, ao Se na-
dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Na pror ro-
ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª terá as se gu ra do
o uso da pa la vra por cin co mi nu tos.

Tam bém pela or dem já ha via pe di do a pa la vra o
Se na dor Ro meu Tuma, a quem con vi dei para exer cer
a fun ção de 1º Se cre tá rio. S. Exª tam bém terá as se gu-
ra do o mes mo di re i to.

O Se na dor Pa u lo Paim, que foi o se gun do Se na-
dor a che gar ao ple ná rio, tam bém pe diu a pa la vra
pela or dem para ter as se gu ra da a 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, pelo tem po de cin co mi nu tos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Peço a pa la vra pela li de ran ça do PSB, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª está
ins cri to, em se gun do lu gar, para fa lar pela Li de ran ça
do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, pela li de ran ça do
PMDB, para co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti-
dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, “a”, do Re gi men-
to Inter no.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, es tou cho ca do com a au dá cia do cri -
me or ga ni za do no Bra sil; cho ca do com a ca pa ci da de
que têm os cri mi no sos, os tra fi can tes, de fa ze rem ri -
go ro sa men te o que que rem sem que, la men ta vel-
men te, a au to ri da de cons ti tu í da pos sa qual quer co i sa
fa zer que dê pro te ção e se gu ran ça à fa mí lia bra si le i ra.

Des ne ces sá rio di zer que cada um de nós, em
seus res pec ti vos Esta dos, tem vis to cres cer a cri mi-
na li da de de uma for ma bru tal. Na ca pi tal mi ne i ra, há,
hoje, cer ca de 20 a 30 as sas si na tos a cada fim de se -
ma na; no Rio de Ja ne i ro, de 60 a 70 as sas si na tos em
três dias; em São Pa u lo, che ga qua se a 100 o nú me ro
de pes so as mor tas num sim ples fim de se ma na.

E os as sas si nos, os cri mi no sos, os tra fi can tes
pa re cem es tar sen do trans for ma dos em pop stars às
aves sas, como dis se hoje o Cor re io Bra zi li en se, em
uma be lís si ma crô ni ca, que ex põe de for ma cla ra a si -
tu a ção em que es ta mos vi ven do.

Fico cho ca do por que, tem pos atrás, vi um cri mi-
no so, as sas si no de uma jo vem atriz, dan do en tre vis ta
na te le vi são. Ain da pre so, ele usa va um boné pro mo-
ci o nal de uma fir ma na ci o nal, de um ban co, e uma ca -
mi se ta de gri fe. Re cen te men te, vi mos pela te le vi são,
es tam pa do de po is em to dos os prin ci pa is jor na is do
País, um tra fi can te fa mo so, cujo nome não que ro se -
quer ci tar aqui, para não au men tar sua fama na ci o nal,
des cer de um avião com o co le te da Po lí cia Fe de ral.
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Qu an do per gun tei por que um tra fi can te usa va o co le-
te da Po lí cia Fe de ral, res pon de ram-me que era para
lhe dar pro te ção.

Srªs e Srs. Se na do res, isso é um ab sur do, é
inad mis sí vel. Não se pode ima gi nar que, em um país
como o Bra sil, es sas co i sas es te jam acon te cen do.
Ain da as sim, nes ta se ma na, mais pre ci sa men te na
ter ça-fe i ra, abro um jor nal de re per cus são na ci o nal e
vejo esse mes mo tra fi can te na pri me i ra pá gi na e em
man che te. Ao ser trans fe ri do de Ala go as para São
Pa u lo, ele es ta va tra jan do um ber mu dão mu i to sim pá-
ti co, uma ca mi sa co lo ri da.

Qu e ro ler para V. Exªs o que está na edi ção do
jor nal O Esta do de S. Pa u lo. É dito que o tra fi can te
“che gou a Pre si den te Ber nar des às 1h15min de on-
tem [isso foi cer ta men te no do min go]. A vi a gem du rou
dez ho ras. O avião fez dois pou sos para re a bas te ci-
men to: em Sal va dor e em Bra sí lia”. Foi pu bli ca do ain -
da que, na sa í da de Ala go as, o tra fi can te, “que usa va
ber mu da, ha va i a nas e ca mi sa lis tra da, ten tou se ar ru-
mar para a vi a gem. ’Pos so cal çar o tê nis?’ – per gun ta
ele ao de le ga do...”.

O tra fi can te es ta va de ber mu dão, ca mi sa co lo ri-
da e que ria co lo car tê nis de gri fe. Essa é a in du men tá-
ria de cri mi no so, de tra fi can te? Em qual quer país do
mun do, como nos Esta dos Uni dos, na Ingla ter ra e na
Fran ça, al guém que já está con de na do por sen ten ça
tran si ta da em jul ga do tem que ves tir uni for me de pri -
si o ne i ro. Ha via este cos tu me no Bra sil: os pre sos usa -
vam um ma ca cão lis tra do. Não me re fi ro àque le que
está pa gan do pena por cri me não-he di on do, mas
àque le que está re al men te qua li fi ca do pela so ci e da-
de, na im pren sa na ci o nal, como um su je i to abo mi ná-
vel. Esse tem que ves tir um uni for me para ser iden ti fi-
ca do como um cri mi no so.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, es tou apre sen-
tan do, hoje, um pro je to de lei que adi ci o na o in ci so XI
ao art. 39 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984, Lei
de Exe cu ção Pe nal, para tor nar obri ga tó rio o uso de
uni for me pe los pre si diá ri os. Isso é im por tan tís si mo
para que a so ci e da de pos sa dis tin guir, no no ti ciá rio
da te le vi são, nas fo to gra fi as de jor nal ou pela Inter net,
quem são aque les que rou bam a paz no dia-a-dia de
cada um de nós e de nos sas fa mí li as.

Ve jam o que dis se o co lu nis ta Le o nar do Ca val-
can ti, do Cor re io Bra zi li en se, na edi ção do dia 7:

O tra fi can te (...) trans for mou-se numa
es pé cie de pop star às aves sas. As trans fe-
rên ci as do ban di do es tão lon ge de uma tur -
nê de um ar tis ta fa mo so. Os ho mens res-
pon sá ve is pela se gu ran ça – e o avião mo-

no mo tor – não são con tra ta dos por um me -
ga em pre sá rio do en tre te ni men to, mas por
agen tes fe de ra is, pa gos pelo bol so do con-
tri bu in te.

Diz o co lu nis ta, re fe rin do-se aos gas tos com as
trans fe rên ci as do tra fi can te de um Esta do para ou tro,
no País:

O cus to to tal che gou a R$292 mil (...)
437 ve zes mais do que o gas to mé dio anu al
para ma nu ten ção de um alu no em es co la
pú bli ca.

Essa com pa ra ção é abo mi ná vel, Sr. Pre si den te.
Como po de mos gas tar R$292 mil para trans por tar um 
tra fi can te de um lu gar para ou tro. Será que não exis te
uma úni ca pe ni ten ciá ria de se gu ran ça má xi ma, ou o
mí ni mo é o má xi mo que a pri são bra si le i ra pode ofe -
re cer?

Esse pro je to de mi nha au to ria deve ser le va do
em con si de ra ção nas Co mis sões afins e, cer ta men te,
no ple ná rio do Se na do, por que, des de me a dos de
1980, vá ri os pri vi lé gi os têm sido gra da ti va men te in-
cor po ra dos ao rol dos di re i tos mí ni mos que todo pre -
si diá rio pode ter, a pon to de se ba nir do sis te ma pe ni-
ten ciá rio todo res quí cio de exer cí cio da au to ri da de
pú bli ca. O uso do uni for me tam bém foi abo li do.

So mos a fa vor de que to dos os di re i tos se jam
ga ran ti dos aos pre si diá ri os, ao ser hu ma no. Con si de-
ra mos que de vem ser tra ta dos cor re ta, dig na e hu ma-
na men te, mas aque le que é um abo mi ná vel cri mi no-
so tem de ser iden ti fi ca do, para que a so ci e da de pos -
sa ex cluí-lo do seu seio.

Por es sas ra zões, Sr. Pre si den te, es tou apre-
sen tan do esse pro je to de lei, que visa a dar cor ao
uni for me da que le pre si diá rio abo mi ná vel. Em to dos
os pa í ses in dus tri a li za dos do Pri me i ro Mun do, isso já
exis te. Isso ocor re em qua se to dos os pa í ses eu ro pe-
us, mas não aqui. Ontem, na hora em que es ta vam
trans fe rin do esse cri mi no so, se ele es ca pas se da Po -
lí cia e en tras se no meio do povo, se ria um ci da dão
como ou tro qual quer, por que es ta va até mu i to bem
ves ti do, tra jan do ber mu dão, ca mi sa co lo ri da e san dá-
lia. Te mos que en con trar o ca mi nho para in cor po rar
essa im por tan te ne ces si da de de se iden ti fi car o cri mi-
no so.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be, que fa la rá pela
Li de ran ça do PSB.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, te nho a gra ta sa tis fa ção de
anun ci ar, nes ta tri bu na, mais uma vi si ta do Pre si den-
te Lula à Ama zô nia. O Pre si den te, acom pa nha do de
seus Mi nis tros, des lo ca-se, logo mais, para as ca be-
ce i ras do rio Ama zo nas, para o Esta do do Acre.

Sou mo ra dor da foz tan to quan to os Se na do res
Du ci o mar Cos ta e Pa pa léo Paes, e o Pre si den te vai
às ca be ce i ras para se re u nir com Go ver na do res e li -
de ran ças da re gião, para dis cu tir um pro gra ma de de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al para a Ama zô nia
que se pro po nha a efe ti var-se em har mo nia com a na -
tu re za ama zô ni ca.

Não po de mos re pro du zir, em uma re gião ain da
pre ser va da como a Ama zô nia, aqui lo que foi fe i to de
ne ga ti vo em ou tras re giões do País. Para nós, é uma
ale gria imen sa re ce ber o Pre si den te na nos sa re gião,
para de ba ter o fu tu ro. E o fu tu ro da Ama zô nia in te res-
sa, so bre tu do, a nós, ama zô ni das, que nas ce mos e
cres ce mos ali e es cre ve mos uma his tó ria e uma cul -
tu ra afe ta aos po vos que vi vem na flo res ta e nas mar -
gens dos rios.

Bus can do es ta be le cer um pa ra le lo, não po de-
mos di zer que o mo de lo de de sen vol vi men to im plan-
ta do no Cen tro-Sul ou na Zona da Mata Atlân ti ca – da
qual hoje res ta pou co ou qua se nada – ge rou ri que-
zas ca pa zes de aten der as de man das so ci a is e de
me lho rar a qua li da de de vida de to dos aque les que
ha bi tam aque le ecos sis te ma fan tás ti co. A Mata Atlân -
ti ca de sa pa re ceu, e, em seu lu gar, não sur gi ram ri-
que zas que aten des sem às ne ces si da des so ci a is do
povo que ali vive.

Por tan to, é fun da men tal, nes te mo men to, que
os Go ver na do res da Ama zô nia e as li de ran ças po lí ti-
cas e po pu la res da re gião re ce bam o Pre si den te e os
Mi nis tros e pos sam de se nhar um fu tu ro me lhor para
to dos nós. Para isso, ne ces si ta mos, fun da men tal-
men te, de co nhe ci men to. Nós, da Ama zô nia, ne ces si-
ta mos ge rar co nhe ci men to, para tra du zi-lo em tec no-
lo gia e em in ven ções que pos sam me lho rar a vida do
povo da Ama zô nia.

Os mo de los de de sen vol vi men to da Ama zô nia,
os gran des em pre en di men tos, não fo ram pen sa dos
para aten der as ne ces si da des lo ca is, as ne ces si da des
dos ama zô ni das, mas para sa tis fa zer as de man das ex -
ter nas. Do man ga nês do Ama pá à hi dre lé tri ca de Tu cu-
ruí, es ses pro je tos fo ram pen sa dos para sa tis fa zer de -
man das do Cen tro-Sul bra si le i ro, ou de fora do Bra sil.

Con tu do, é che ga da a hora de re pen sar esse
mo de lo e de mos trar, com cla re za, que os ama zô ni-

das ga ran ti ram as fron te i ras des te imen so País con ti-
nen tal. Foi o povo do Acre que se al çou em ar mas
para ga ran tir aque le pe da ço de chão e se in cor po rar
ao Bra sil. No Ama pá, o fim da re gião con tes ta da, que
du rou três sé cu los e meio, só ocor reu de po is de um
mas sa cre odi o so per pe tra do pe las for ças fran ce sas
no Mu ni cí pio do Ama pá. A par tir de en tão, o Ba rão do
Rio Bran co con du ziu para que, de fi ni ti va men te, in cor-
po rás se mos um imen so es pa ço ao ter ri tó rio que é
hoje bra si le i ro.

Por tan to, o mo de lo de de sen vol vi men to da nos -
sa re gião tem que pen sar no povo que cons tru iu a
Ama zô nia. Te nho cer te za de que o Pre si den te Lula
co nhe ce como nin guém a Ama zô nia. Tive a fe li ci da de
de acom pa nhar Sua Exce lên cia – como fa rei hoje na
vi a gem ao Acre – em sua úl ti ma vi a gem ao Ama pá,
ain da an tes de ser ele i to Pre si den te da Re pú bli ca, no
fi nal de 2001, quan do vi si ta mos uma fá bri ca de bis co-
i tos de cas ta nha, en cra va da no co ra ção da flo res ta,
às mar gens do rio Ira ta pu ru, no alto Jarí. Na que la vi si-
ta, o Pre si den te teve opor tu ni da de de con ver sar com
os cas ta nhe i ros e de co nhe cer um pro je to que in ver te
a ló gi ca dos mo de los para a Ama zô nia. Isso por que,
do lado des sa in dús tria de bis co i tos, que é uma co o-
pe ra ti va de cas ta nhe i ros, con du zi da, ge ren ci a da por
eles, que pro duz um bem de con su mo com al tís si mo
va lor agre ga do, o da pre ser va ção da nos sa flo res ta e
da dis tri bu i ção da jus ti ça so ci al, do lado des se mo de-
lo que pre ser va, des se mo de lo que faz jus ti ça so ci al,
está o Pro je to Jarí, um pro je to de con ver são de flo res-
ta he te ro gê nea em flo res ta in dus tri al mo no es pe cí fi ca
– um pro je to que nun ca deu lu cro, que pro vo cou da -
nos am bi en ta is pro fun dos e con cen trou po bre za so ci-
al. Hoje, do lado do Ama pá, onde es tão os Mu ni cí pi os
de Vi tó ria e de La ran jal do Jarí, a po pu la ção ain da
vive em si tu a ção de ex tre ma di fi cul da de, prin ci pal-
men te do pon to de vis ta sa ni tá rio, atra í da que foi pelo
me ga pro je to de um ci da dão que, aos 70 anos, ti nha
US$ 5 bi lhões para gas tar e re sol veu fazê-lo na que la
re gião. Mas não ha via tem po útil – di ga mos – para
exe cu tar o seu pro je to.

O Pre si den te da Re pú bli ca, co nhe ce dor da
Ama zô nia que é, vai, com cer te za, jun to com to dos
nós, ga ran tir uma pro pos ta du ra dou ra que aten da às
de man das do pre sen te e res pe i te e seja so li dá rio com 
as ge ra ções fu tu ras.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pela Li de-

ran ça do Go ver no, con ce do a pa la vra ao no bre Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, em pes qui sa re a li za da no Si a-
fi, pude com pro var aqui lo pelo que, de lon ga data, não 
só os go ver nan tes do meu Esta do, mas toda a sua re -
pre sen ta ção po lí ti ca no Con gres so Na ci o nal, vem
cla man do: a aten ção das au to ri da des fa zen dá ri as
para a ver da de i ra dis cri mi na ção na re par ti ção das re -
ce i tas tri bu tá ri as da União. 

Te nho aqui em mãos, e os en ca mi nha rei à
Mesa, dois qua dros: um da re ce i ta glo bal da União,
ar re ca da da pe los Esta dos da Fe de ra ção; e o ou tro do
ra te io do pro du to des sa ar re ca da ção na for ma de
trans fe rên ci as do Te sou ro Na ci o nal tam bém para
cada Esta do. Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, o que se vê com to das as le tras, ou me lhor,
com to dos os nú me ros, é que o Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, que vive uma das ma i o res cri ses fi nan ce i ras da
sua his tó ria, as so ber ba do por pro ble mas da ma i or
gra vi da de que tan to as so lam a po pu la ção, des de, é
cla ro, a ques tão da se gu ran ça pú bli ca, a fal ta das ver -
bas para a sa ú de, para as es co las, para a as sis tên cia
so ci al, para o re cal ça men to das nos sas ro do vi as,
para o ele men tar pa ga men to do sa lá rio dos seus fun -
ci o ná ri os – o 13º sa lá rio do fun ci o na lis mo que até
hoje não foi pago –, é o meu Esta do, vol to a di zer, o
se gun do ma i or ar re ca da dor da União. O Rio de Ja ne i-
ro en via para Bra sí lia, to dos os me ses, R$3,5 bi lhões!
Se nho res, isso é es tar re ce dor! E o que re ce be de vol -
ta? Me nos de R$100 mi lhões; não che ga a 5%. 

Ago ra ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, meu pre za-
do Pre si den te, a des pe i to de ser o se gun do ma i or ar -
re ca da dor, nas trans fe rên ci as obri ga tó ri as da União,
nes te pri me i ro qua dri mes tre, está em 10º lu gar. Meu
Deus!

Bem en ten do, Sr. Pre si den te, que o sis te ma
cons ti tu ci o nal da re par ti ção das re ce i tas, den tro do
prin cí pio fe de ra ti vo, é pro por ci o nar as me lho res fa ti as
para aque les que me nos têm ou que mais pre ci sam.
Isso, ana lo gi ca men te, me lem bra o man da men to cris -
tão de re par tir o pão. Mas, é pre ci so que haja mo de ra-
ção e equi lí brio não para que quem re par te fi que com
a me lhor par te, mas para que quem re par te não fi que
na con di ção dos que re ce bem. Veja-se, a pro pó si to,
que Esta dos como o Pa ra ná, Mi nas Ge ra is, Ba hia,
Rio Gran de do Sul, tam bém bons ar re ca da do res de
tri bu tos, mas bem me nos que o Rio de Ja ne i ro, es tão
em me lho res con di ções nes sa re par ti ção. Por que,
por tan to, essa enor me dis cri mi na ção?

Du ran te o exer cí cio de 2002, o Esta do de São
Pa u lo, nos so Esta do mais rico, or gu lho na ci o nal, en vi-
ou 46% da ar re ca da ção fe de ral des te País e re ce beu
16%. O Rio de Ja ne i ro, 16% da ar re ca da ção na ci o nal,
re ce beu de vol ta só 3%. Não é pos sí vel que São Pa u-
lo re ce ba um ter ço e o Rio, um quin to; os dois Esta dos
são os Esta dos onde há mais pro du to, mais ren da, ele 
de vem co o pe rar com os Esta dos mais po bres, sem -
pre foi as sim, é o nos so equi lí brio fe de ra ti vo, isso é
um or gu lho para nós, flu mi nen ses. Mas não é pos sí-
vel que haja essa dis cri mi na ção.

Por que São Pa u lo ser o pri me i ro e re ce ber um
ter ço de vol ta e o Rio de Ja ne i ro ape nas um quin to, se 
nos sos pro ble mas são ain da ma i o res?

Por isso, Srªs e Srs. Se na do res, es tou apre-
sen tan do a mi nha co la bo ra ção para a re for ma tri bu-
tá ria pro pos ta pelo Go ver no. Vou pro por emen da no 
sen ti do de que a me ta de do im pos to de ren da ar re-
ca da do pelo meu Esta do, em bo ra ex ten si va a to dos
os de ma is, a ele re tor ne na for ma de re par ti ção das
trans fe rên ci as obri ga tó ri as da União, es pe ran do
que, di an te des ses qua dros a que alu di, a to dos
aces sí ve is (é só com pul sar os ter mi na is do Si a fi),
pos sam aque les que, como nós, de ci dem es sas
ques tões fi car so li dá ri os e ado tem a me di da que a
to dos be ne fi ci a rá, mas que dará ao Rio de Ja ne i ro a
me re ci da po si ção en tre os Esta dos ar re ca da do res
e be ne fi ciá ri os des sa de se qui li bra da e des pro por ci-
o nal re par ti ção.

Qu e ro, tam bém, co mu ni car que, pos si vel men te
na pró xi ma se ma na, es ta rei, jun ta men te com o povo
do meu Esta do, aler tan do a to dos, por meio de um
ma ni fes to, que so li ci to seja jun ta do a este bre ve pro -
nun ci a men to, que re su me as pa la vras aqui pro fe ri-
das. Isso não é pro ble ma do Go ver no Fe de ral, isso é
um pro ble ma de uma le gis la ção tri bu tá ria an ti ga, caó -
ti ca que pre ci sa mos re ver. É pre ci so re par tir, mas não
é pos sí vel que aque le que re par ta dê mais, a pon to de 
fi car na si tu a ção dos que re ce bem.

Por tan to, peço aos Srs. Se na do res e ao Sr. Pre -
si den te que pos sa mos nos de bru çar so bre esse tema 
e fa zer um Bra sil mais jus to.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCELO CRIVELLA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Ofí cio nº 323/2003, GSCM

Bra sí lia, 8 de maio de 2003

So li ci to a Vos sa Se nho ria de ter mi nar a jun ta da
dos tex tos ane xos, grá fi cos e ma ni fes to, ao meu dis -
cur so de hoje, no pe río do das bre ves co mu ni ca ções,
pelo fato de se rem dele in te gran tes, de ven do as sim
se rem pu bli ca dos. – Mar ce lo Cri vel la.

NÃO À DISCRIMINAÇÃO CONTRA O RIO

Você Sa bia...
1. ... que o nos so es ta do é o 2º ma i or ar re ca da-

dor de im pos tos do País?
2. ... que o nos so es ta do man da para Bra sí lia,

to dos os me ses, mais de 3 bi lhões e meio de re a is, ar -
re ca da dos em im pos tos, e que re ce be mos de vol ta
me nos de um dé ci mo des se va lor? ou seja, nos so di -
nhe i ro vai para Bra sí lia e nós re ce be mos ape nas uma 
“gor je ta” de vol ta.

3. ... que essa é uma das prin ci pa is ra zões pe las
qua is não te mos di nhe i ro para fa zer es co las, hos pi ta-
is e para in ves tir na se gu ran ça pú bli ca, no trans por te
e na ge ra ção de em pre go?

4. ... que vá ri os es ta dos re ce bem mu i to mais re -
cur sos do que o Rio de Ja ne i ro, ape sar de con tri bu í-
rem bem me nos do que nós?

5. ... que so mos o ma i or pro du tor de pe tró leo do
Bra sil e que o im pos to (ICMS) que ele gera aca ba fi -
can do qua se todo para ou tros es ta dos. Per de mos
com isso mais de 1 bi lhão de re a is por ano?

Você sabe de quem é a cul pa des sa ter rí vel dis -
cri mi na ção?

Não é do Go ver no Fe de ral. É das leis ul tra pas-
sa das e in jus tas que ain da tra tam do as sun to.

Qual é, en tão, a so lu ção para o pro ble ma?

O Se na dor Mar ce lo Cri vel la, do Par ti do Li be ral,
pro põe que, pelo me nos, a me ta de do di nhe i ro do im -
pos to de ren da de to dos nós flu mi nen ses e de nos sas
em pre sas vol te para ser apli ca da aqui mes mo, no
nos so es ta do. Se rão mais de 10 bi lhões de re a is por
ano. Di nhe i ro su fi ci en te para ge rar mi lha res de em-
pre gos, cons tru ir hos pi ta is e es co las em todo o Esta -
do e para com ba ter a cri mi na li da de que tan to nos
ator men ta.

A hora é essa, ami gos. Va mos to dos di zer Não à
dis cri mi na ção con tra o Rio. Par ti ci pe des sa cru za da
por uma re for ma tri bu tá ria ver da de i ra e jus ta. As de si-
gual da des re gi o na is do País não po dem mais con ti-
nu ar sen do re sol vi das com in jus to e cru el sa cri fí cio do 
povo flu mi nen se. – Mar ce lo Cri vel la.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mar ce lo Cri -
vel la, o Sr. Pa u lo Paim, 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. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, men sa gens que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio em exer cí cio, Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

São li das as se guin tes:

MENSAGEM Nº 94, DE 2003
(Nº 164/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 52, in ci so III, com bi na do com

o art. 84, in ci so XIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to
à con si de ra ção do Se na do Fe de ral o nome do Se nhor
Anto nio Ce zar Pe lu so para exer cer o car go de Mi nis-
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Bra sí lia, 7 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)
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MENSAGEM Nº 95, DE 2003
(Nº 165/03, na ori gem)

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

Nos ter mos do art. 52, in ci so III, com bi na do
com o art. 84, in ci so XIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à con si de ra ção do Se na do Fe de ral o
nome do Se nhor Car los Au gus to Ayres de Fre i tas
Brit to para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu tal Fe de ral.

Bra sí lia, 7 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)
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MENSAGEM Nº 96, DE 2003
 (Nº 166/03, na ori gem)

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

Nos ter mos dos art. 52, in ci so III, com bi na do
com o art. 84, in ci so XIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me te à con si de ra ção do Se na do Fe de ral o nome
do Se nhor Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes para
exer cer o car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral.

Bra sí lia, 7 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – As men -
sa gens que aca bam de ser li das vão à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 520/03

Bra sí lia, 7 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,
pelo Par ti do Pro gres sis ta – o De pu ta do Be ne di to de
Lira, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Zé
Lima para in te grar a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti-
na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 117, de 3 de
abril de 2003, que “al te ra dis po si ti vos da Lei nº
10.420, de 10 de abril de 2002, que cria o Fun do
Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Será fe i-

ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -

cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

É lido o se guin te:

OF. PSDB/Nº 683/2003

Bra sí lia, 8 de maio de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Ro nal do Di -

mas, como mem bro su plen te, para in te grar a Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça mento Pú blicos e Fis ca li za ção.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia de sig na o Sr. De pu ta do Ro nal do Di mas, como
su plen te, para com por a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

São li dos os se guin tes:

OGSJP Nº 59/2003

Bra sí lia, 8 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co, para os de vi dos fins, o meu des li ga-

men to do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar do 
Se na do Fe de ral.

Aten ci o sa men te, – Jef fer son Pé res.

Bra sí lia, 7 de maio de 2003

Ilus tre e emi nen te co le ga
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

As es ma ga do ras vo ta ções com as qua is as
duas mais al tas ins tân ci as de ci só ri as do Se na do
trans for ma ram o Con se lho de Éti ca em or na men to
da Casa, não nos per mi tem ou tra ati tu de que a de
in con di ci o nal e ir res tri to aca ta men to. Afi nal, há mu i-
tos sé cu los o cri té rio da ma i o ria tem sido o pa drão
de le gi ti ma ção de mo crá ti ca em qua se todo o mun do
e aqui não ha ve ria de ser di fe ren te.

Cre io, po rém, não vi o lar os rí gi dos cri té ri os éti -
cos em vi gor no Se na do, ex ter nan do a opi nião de
que, en tre ou tros lou vá ve is pro pó si tos, os ve re dic tos
da ilus tre Mesa di re to ra e do hon ra do ple ná rio ti ve ram
o con dão de re du zir a ma i o ria dos in te gran tes do
Con se lho que dis sen ti ram de seus jul ga men tos, pri -
me i ro à con di ção de réus e, de po is, à de ré pro bos.
Nos in di ca ram o ca mi nho do Po der Ju di ciá rio para pu -
ni ção de todo e qual quer de li to, o mes mo que tri lha-
mos no cur so de todo esse do lo ro so pro ces so e do
qual não nos afas ta mos, por ele pa u tan do to dos os
nos sos atos. Mas tam bém de i xa ram cla ra a con de na-
ção da ou sa dia de in vo car mos re gras de pro ce di men-
to e ape lar mos a nor mas de con du ta, para emi tir mos
jul ga men tos mo ra is de qual quer de nos sos co le gas.
Po de mos e de ve mos dis cor dar, mas daí não po de-
mos nem de ve mos pas sar, sob pena es tar mos vi o lan-
do o de co ro par la men tar que nos pro í be fa lar so bre o
ven ci do.

Te nho re ce io de que a opi nião pú bli ca te nha
en ten di do a re pri men da que ba i xou do Olim po so -
bre nos sas ca be ças, como um raio de jú pi ter a ful -
mi nar nos sa com pla cên cia com even tu a is cri mes
de que to ma mos co nhe ci men to e dos qua is te ría-
mos nos tor na do cúm pli ces, ao nos re cu sar mos a
jul gá-los.

O Ex-Se na dor Melo Vi a na, re pre sen tan te de Mi -
nas nes ta Casa e vice-pre si den te da Re pú bli ca no
man da to de Was hing ton Luís, lem brou a seus co le-
gas na Cons ti tu in te de 46 a que pre si diu, que a
Assem bléia ti nha “ou vi dos sen sí ve is e não lhes agra -
dam cer tas ex pres sões”. Os ou vi dos de hoje não são
di fe ren tes. Gu ar dei para sem pre a li ção e com ela me
con for mei des de que as su mi meu man da to. Por isso,
não te ria ja ma is a ou sa dia de re pe tir o que dis se do
Se na do do Impé rio Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los,
quan do in ju ri ou a ins ti tu i ção e me re ceu ime di a ta cen -
su ra do Pre si den te, re tra tan do-se e des cul pan do-se,
sem re ser vas. Não que ro re tra tar-me, nem pre ten do
des cul par-me por ter cum pri do o que me pa re ceu ser
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meu de ver. Qu e ro ape nas co mu ni car a V. Exª que, por
este meio, e nes ta data, re nun cio ao lu gar que ocu po
no Con se lho de Éti ca tão se re na e com pe ten te men te
pre si di do por V. Exª.

Como si nal de agra de ci men to pelo tra ta men to
que re ce bi, sem ex ce ção, de to dos os ilus tres co le-
gas, na en ri que ce do ra con vi vên cia das pou cas mas
tão fru tí fe ras ses sões, per mi tir-me-ei, de po is de dar
co nhe ci men to do teor des te meu pe di do a V. Exª, de
en viá-lo por có pia aos de ma is in te gran tes des se co le-
gi a do. Su po nho ter o di re i to, em de fe sa de meu tra ba-
lho no Con se lho e des ta ati tu de, de in vo car a li ção de
Mar co Antô nio na peça edi fi can te de Sha kes pe a re,
quan do lem bra aos ro ma nos: “Tam bém eu não vim
lou var Cé sar, mas ape nas se pul tá-lo”.

Cor di al e res pe i to sa men te, – Ge ral do Mes qui-
ta Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os ex pe-
di en tes que aca bam de ser li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so nº 92-58/2002-CN (nº
594-SGS-TCU/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao
Con gres so Na ci o nal có pia do Acór dão nº 424, de
2003, re fe ren te ao re la tó rio de le van ta men to de au di-
to ria nas obras de me lho ria da in fra-es tru tu ra na re-
troá rea do Cais de Ca pu a ba, da Com pa nhia Do cas
do Espí ri to San to (TC nº 003.736/2002-1).

O ex pe di en te vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so nº 577-SGS-TCU/2003, que
en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do Acór dão
nº 428, de 2003-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe-
ren te à au di to ria na cons tru ção de obras de in fra-es-
tru tu ra de ir ri ga ção de uso co mum – Pro je to Pão de
Açú car/Olho D’Água das Flo res, no Esta do de Ala go-
as (TC nº 004.963/2003-2).

O ex pe di en te, jun ta do ao pro ces sa do do De cre-
to Le gis la ti vo nº 61, de 2002-CN, vai à Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so nº 578-SGS-TCU/2003, que
en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do Acór dão
nº 429, de 2003-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe-
ren te à au di to ria na cons tru ção e re cu pe ra ção de
obras de in fra-es tru tu ra-apro ve i ta men to hi dro a grí co la
do Rio Bál sa mo/AL (TC nº 005.190/2003-0).

O ex pe di en te, jun ta do ao pro ces sa do do De cre-
to Le gis la ti vo nº 65, de 2002-CN, vai à Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes,
que dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro nun ci a-
men to.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ne nhum país que
as pi re ao de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al pode
des pre zar seu po ten ci al tu rís ti co, e, nes te par ti cu lar, o 
Bra sil é pri vi le gi a do.

Essa afir ma ção é ver da de i ra pelo exem plo de
que, mes mo na épo ca em que se as so ci a va o pro-
gres so das na ções qua se que uni ca men te à pu jan ça
de seus par ques in dus tri a is, já se di zia que o tu ris mo
era “a in dús tria sem cha mi nés”.

Hoje, quan do o se tor de ser vi ços ri va li za com o
se tor se cun dá rio, seja na den si da de eco nô mi ca, seja
prin ci pal men te no nú me ro de em pre gos ge ra dos, a
afir ma ção é ain da mais es sen ci al.

Se qui ser mos, Sr. Pre si den te, que o Bra sil en ve-
re de a pas sos fir mes pela tri lha da ri que za, é pre ci so
que de di que mos a de vi da aten ção ao tu ris mo; é pre ci-
so, aci ma de tudo, que aban do ne mos o dis cur so e
pas se mos às ações con cre tas.

Espe ro que se efe ti vem em ações as pa la vras
do Pre si den te Lula quan do lan çou o Pla no Na ci o nal
de Tu ris mo. Fa lou o Pre si den te nes tes ter mos:

O tu ris mo vai ser a bola da vez, vai su prir
par te das nos sas ne ces si da des. A ne ces si da-
de de ge rar em pre gos, ge rar di vi sas para o
País, de re du zir as de si gual da des re gi o na is e
dis tri bu ir me lhor a ren da são ques tões que de-
vem ser en fren ta das de ime di a to.

Não tem ca bi men to, Srªs e Srs Se na do res, que
o nos so País con ti nue a ocu par po si ção inex pres si va
no ran king do tu ris mo in ter na ci o nal.

Os úl ti mos da dos dis po ní ve is da Embra tur in di-
cam que en tra ram em nos so ter ri tó rio, no ano de
2002, três mi lhões e oi to cen tos mil tu ris tas es tran ge i-
ros, que ge ra ram uma re ce i ta su pe ri or a US$3bi-
lhões.

Ora, es ses nú me ros não são na das ex pres si vos
se com pa ra dos, por exem plo, aos se ten ta e seis mi -
lhões de tu ris tas que vi si tam anu al men te a Fran ça, ou 
aos US$72 bi lhões ge ra dos pelo se tor, a cada ano,
nos Esta dos Uni dos.
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Che ga mos a fi car atrás, tan to na quan ti da de de
vi si tan tes quan to na re ce i ta ge ra da, de pa í ses como a 
Ma lá sia, Cin ga pu ra, Irlan da e Co réia.

Isso quan do te mos, en tre di ver sos ou tros fa to-
res po si ti vos, oito mil qui lô me tros de li to ral, um cli ma
ex tre ma men te fa vo rá vel e am pla di ver si da de cul tu ral
e de ecos sis te mas.

Pois é exa ta men te esse fa tor di ver si da de que
que ro aqui des ta car.

Veja, Sr. Pre si den te, que a pró pria Orga ni za ção
Mun di al do Tu ris mo tem res sal ta do a im por tân cia, na
cap ta ção de tu ris ta, dos cha ma dos di fe ren ci a is agre -
ga dos, en tre os qua is se des ta cam o eco tu ris mo e o
tu ris mo cul tu ral.

Ou seja, já não bas ta ofe re cer os atra ti vos na tu-
ra is de pra xe: a pra ia, o cli ma agra dá vel. Além de les,
da qua li da de do aten di men to e da se gu ran ça, o tu ris-
ta vem bus can do, em suas vi a gens, cada vez com
mais ên fa se, o en ri que ci men to cul tu ral e o co nhe ci-
men to de no vas re a li da des eco ló gi cas.

Nes se as pec to, nos sa si tu a ção é in ve já vel e pri -
vi le gi a da. Te mos a Ama zô nia, com seu po ten ci al ine -
gá vel para o eco tu ris mo. Um po ten ci al tão evi den te,
que não de i xa de ser uma sur pre sa seu par co apro ve-
i ta men to. Bas ta ci tar que, de acor do com a Embra tur,
o nú me ro de tu ris tas es tran ge i ros que en tra ram pelo
Ama zo nas di mi nu iu de 57 mil, em 1999, para 27 mil
em 2000. Ou seja, caiu para me nos da me ta de. No
mes mo pe río do, a tí tu lo de com pa ra ção, o nú me ro de
tu ris tas no Bra sil cres ceu 5%. Cres ceu pou co, mas
cres ceu.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, pen so que não
po de mos se guir ig no ran do a vo ca ção na tu ral de to dos
os Esta dos ama zô ni cos para o eco tu ris mo. São ne ces-
sá ri as ações go ver na men ta is; são ne ces sá ri as ações
dos se to res em pre sa ri a is in te res sa dos; são ne ces sá ri-
as ações da mí dia; são ne ces sá ri as, en fim, ações da
so ci e da de como um todo, no sen ti do de que esse ma ra-
vi lho so Bra sil das águas se tor ne des ti no tu rís ti co não
so men te da que les que re si dem em ou tros pa í ses, mas
tam bém de tan tos bra si le i ros que, tal qual es tran ge i ros,
não o co nhe cem, o que é la men tá vel.

Te nho cer te za de que um es for ço nes se sen ti do
con tri bu i rá não so men te para a in te gra ção na ci o nal,
mas será tam bém im por tan te fa tor de ge ra ção de em -
pre gos na Re gião Nor te e no País.

E, se falo no po ten ci al tu rís ti co da Re gião Nor te,
é jus to que eu des ta que, es pe ci al men te, a pri vi le gi a-
da si tu a ção do Esta do do Ama pá.

Essa ter ra que se de sen vol ve do Cabo Oran ge
ao Cabo Nor te, da nas cen te à foz do rio Jari, que con -

tem pla a foz do Oi a po que e a foz do Ama zo nas, tem a
ofe re cer aos vi si tan tes, bra si le i ros e es tran ge i ros, um
am plo le que de atra ções.

Po de mos ci tar al guns exem plos:
– a po ro ro ca, o im pres si o nan te fe nô-

me no na tu ral pro du zi do pelo en con tro das
cor ren tes do mar com as cor ren tes flu vi a is,
e suas on das de três a seis me tros de al tu ra
a cor rer por trin ta qui lô me tros du ran te uma
hora e meia;

– a ca cho e i ra de San to Antô nio, no
Mu ni cí pio de La ran jal do Jari, a des pen car
de trin ta me tros e a for ne cer uma vis ta des -
lum bran te em ple na re gião dos cas ta nha is;

– a ca cho e i ra Gran de, lo ca li za da en tre
os Mu ni cí pi os de Ama pá e Cal ço e ne, ex ce-
len te para o ba nho;

– a APA do Cu ri aú, a pou cos qui lô me-
tros de Ma ca pá, com seus dois nú cle os po -
pu la ci o na is, Cu ri aú de Den tro e Cu ri aú de
Fora, que se ca rac te ri zam como co mu ni da-
des ne gras, das pou cas exis ten tes no Bra sil;

– tam bém pró xi mas a Ma ca pá, as pra i-
as da Fa zen di nha e do Ara xá, com suas re -
des de ba res e res ta u ran tes;

– já em nos sa bela ca pi tal, Ma ca pá, a
for ta le za de São José de Ma ca pá, tom ba da
pelo Iphan como pa tri mô nio his tó ri co em
1950;

– tam bém em Ma ca pá, no par que
“Meio do Mun do”, o Mar co Zero do Equa dor
– já que nos sa ca pi tal é das pou cas ci da des
de ex pres são cru za das pela li nha que di vi de
a Ter ra em dois he mis fé ri os –, o Está dio Ze -
rão – em que um time joga no He mis fé rio
Nor te e o ou tro, no He mis fé rio Sul – e a
Esco la Sam bó dro mo de Artes Po pu la res –
um mo der no cen tro de cul tu ra e la zer, que
com põe o mes mo es pa ço já ci ta do an te ri or-
men te;

– e, ain da em Ma ca pá, o im po nen te Te-
a tro das Ba ca be i ras, a Casa do Arte são e do
Índio – im por tan te cen tro de ar te sa na to –, a
ima gem do pa dro e i ro da ci da de, São José, na
pe dra do “Gu in das te” e, como par te de um
pro gra ma de de sen vol vi men to sus ten tá vel, o
Mer ca do dos Pro du tos da Flo res ta.

– o Par que Na ci o nal Mon ta nhas do Tu-
mu cu ma que, si tu a do no ex tre mo nor te do
País, na re gião no ro es te do Esta do do Ama -
pá, na fron te i ra com a Gu i a na Fran ce sa e o
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Su ri na me, ma i or do mun do no gê ne ro – to -
dos te mos co nhe ci men to dis so. Exis tem lá
pelo me nos vin te mil es pé ci es de plan tas,
com cer ca de 35% de en dê mi cas, isto é, es -
pé ci es que só exis tem ali e em ne nhu ma
ou tra par te do mun do, o que co lo ca a área
en tre as três mais ri cas do pla ne ta em bo tâ-
ni ca. Espe ra mos que o Go ver no Fe de ral vi a-
bi li ze esse po ten ci al em pro du to tu rís ti co
para o mun do.

Srªs e Srs. Se na do res, es ses são ape nas al-
guns exem plos. Eu po de ria, é cla ro, ci tar uma sé rie
de ou tros mo ti vos que tor nam ex tre ma men te pra ze-
ro sa uma vi si ta ao Ama pá. Po de ria fa lar da nos sa
cu li ná ria tí pi ca: a ma ni ço ba, o pato no tu cu pi, o ta ca-
cá, a cal de i ra da de tu cu na ré, o va ta pá, en fim, po de-
ria fa lar de nos sas fru tas tro pi ca is, dos pro du tos fi to-
te rá pi cos. No en tan to, não é meu ob je ti vo, aqui, fa-
zer uma ex po si ção exa us ti va do po ten ci al tu rís ti co
do Esta do.

Qu e ro ape nas, Sr. Pre si den te, fa zer o re gis tro
do meu dis cur so, ma ni fes tan do a con vic ção de que,
se o go ver no e as de ma is en ti da des en vol vi das sou -
be rem ex plo rá-lo, se ofe re ce rem as de vi das con di-
ções em ter mos de in fra-es tru tu ra e de mar ke ting, o
tu ris mo do Ama pá, em par ti cu lar, e na re gião Nor te,
como um todo, trans for mar-se-á em im por tan te fon te
de di vi sas para o nos so País, o que, em úl ti ma ins tân-
cia, se tra duz em ma i or con for to e ri que za para o nos -
so povo.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao Se na dor Le o nel Pa-
van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co in ci den te men te, o
pro nun ci a men to que ire mos fa zer vai ao en con tro do
pro nun ci a men to do Se na dor Pa pa léo Paes: tam bém
nos ins cre ve mos para fa lar so bre essa im por tan te in -
dús tria, uma in dús tria ain da ador me ci da em nos so
País, que é a in dús tria do tu ris mo.

Antes de dar iní cio pro pri a men te a esse pro nun-
ci a men to, gos ta ria de fa zer al gu mas co lo ca ções re fe-
ren tes ao tu ris mo na ci o nal.

Du ran te qua tro dias, Bal neá rio Cam bo riú, a ci -
da de da qual tive o pra zer de ser pre fe i to três ve zes e
ve re a dor, essa ci da de que vive 100% do tu ris mo, foi
sede do XXº Encon tro Na ci o nal da Asso ci a ção Bra si-
le i ra de Jor na lis tas de Tu ris mo, ten do como pre si den-
te na ci o nal Cláu dio Agni ta e como pre si den te em

San ta Ca ta ri na Mo a cir Ben ve nut ti. Ti ve mos a opor tu-
ni da de de ou vir uma bri lhan te pa les tra, que foi pro fe ri-
da pela pre fe i ta de Pal mas, To can tins, Pre fe i ta Nil mar
Ga vi no Ruiz.

Nos dias 23 e 24 de maio, te re mos, tam bém em
Bal neá rio Cam bo riú, o IX Encon tro da Bol sa de Ne gó-
ci os de Tu ris mo, BNT – é a bol sa de ne gó ci os de tu ris-
mo do Mer co sul. Já fo ram con fir ma das 4500 ins cri-
ções, são 4500 par ti ci pan tes que es ta rão re pre sen-
tan do agên ci as, ope ra do ras de tu ris mo no Bra sil e no
Mer co sul, jor na lis tas, pro pri e tá ri os de em pre en di-
men tos tu rís ti cos e ou tros.

Qu e ro res sal tar que Bal neá rio Cam bo riú, o Mu -
ni cí pio de Bal neá rio Cam bo riú, o Go ver no de Bal neá-
rio Cam bo riú e os em pre sá ri os de Bal neá rio Cam bo-
riú pa tro ci na rão os qua tro dias – ali men ta ção e hos -
pe da gem gra tu i ta para as 4.500 pes so as – em fun ção
de en ten de rem ser o tu ris mo o gran de in ves ti men to
do mo men to.

A mi nha ci da de, Bal neá rio Cam bo riú, tem como
sua prin ci pal ati vi da de o tu ris mo, vive 100% de tu ris mo
Ge ni val do Góes, o Ge ni nho, esse gran de co nhe ce dor
do se tor – foi, in clu si ve, se cre tá rio ad jun to no meu go-
ver no na área de tu ris mo –, está ban can do, com a con -
tri bu i ção e a co la bo ra ção do go ver no fe de ral – fo ram li -
be ra dos R$30 mil por in ter mé dio do Mi nis té rio do Tu ris-
mo –, vi a gens de im por tan tes pa les tran tes para dis cu tir
o tu ris mo no Bra sil e no Mer co sul.

Um ou tro re gis tro que que ro de i xar é que ama -
nhã es ta re mos fa lan do so bre tu ris mo no Con gres so
Na ci o nal de Ve re a do res em Vi tó ria. Se re mos um dos
pa les tran tes.

Estou men ci o nan do es ses da dos por en ten der
que já está ha ven do um mo vi men to ma i or re la ti va-
men te a essa in dús tria – por isso a co in ci dên cia, Se -
na dor Pa pa léo, en tre os nos sos pro nun ci a men tos.

Po rém, que ro di zer as Srªs e aos Srs. Se na do-
res que ao tu ris mo, como um dos se to res que mais
cres ce no mun do, pre ci sa ser dada a de vi da im por-
tân cia, a exem plo do que acon te ce com re la ção aos
de ma is seg men tos eco nô mi cos no Bra sil.

Esta mos ven do que o Pre si den te da Re pú bli ca,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, está, re al men te, que ren do
in je tar re cur sos e pro mo ver pro je tos nes sa área. Re -
cen te men te, Sua Exce lên cia, no lan ça men to do Pla -
no Na ci o nal de Turis mo, en fa ti zou mu i to a ne ces si da-
de de se in ves tir em tu ris mo. Sua Exce lên cia, po rém,
só er rou num pon to: dis se – e con ti nua di zen do – que
foi quem cri ou o Mi nis té rio do Tu ris mo no Bra sil. Não.
Nós te mos que fa zer jus ti ça. O Mi nis té rio de Tu ris mo e 
Espor te foi cri a do por Fer nan do Hen ri que Car do so, e
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o atu al Pre si den te o des mem brou, cri an do o Mi nis té-
rio do Espor te e o do Tu ris mo. Sua Exce lên cia des-
mem brou, in clu si ve, os re cur sos, que eram no to tal de 
R$750 mi lhões, fi can do R$377 mi lhões para o Espor-
te e R$372 mi lhões e al guns que bra dos para o tu ris-
mo. Sua Exce lên cia, en tão, ape nas des mem brou o
Mi nis té rio de Turis mo cri a do por Fer nan do Hen ri que
Car do so – isso, é cla ro, não tira os mé ri tos do Pre si-
den te.

É ne ces sá rio, tan to por par te dos ór gãos pú bli-
cos como dos di ver sos se to res pri va dos, um aper fe i-
ço a men to cons tan te para se ade quar à re a li da de atu -
al, acom pa nhan do as ten dên ci as do tu ris mo.

Uma das fer ra men tas es sen ci a is para o de sen-
vol vi men to da ati vi da de é a pre o cu pa ção com a qua li-
da de de vida, ou seja, in fra-es tru tu ra so ci al, edu ca-
ção, sa ne a men to, meio am bi en te, obras, aten ção
com a sa ú de – des de a da cri an ça até a do ido so –,
en tre ou tras ações de re for ço es tru tu ral, como tre i na-
men to e en vol vi men to co mu ni tá rio.

Qu e ro fa zer um pa rên te se. Na mi nha ci da de,
Bal neá rio Cam bo riú, to das as pes so as que li dam
com ne gó ci os de tu ris mo têm cur sos per ma nen tes
cus te a dos pelo Mu ni cí pio. Nos úl ti mos três anos, 15
mil pes so as fo ram tre i na das. Inclu si ve, ne nhum am -
bu lan te re ti ra o al va rá sem an tes apre sen tar como pri -
me i ro do cu men to um cur so de tu ris mo.

Com es sas ações, so ma das a ou tros in ves ti-
men tos em equi pa men tos tu rís ti cos e pre ser va ção
das be le zas na tu ra is, as ci da des tu rís ti cas de vem ter
como foco a pro mo ção e di vul ga ção de suas po ten ci-
a li da des.

Para ter mos a no ção da im por tân cia do se tor tu -
rís ti co para o de sen vol vi men to e ge ra ção de ren da no
País, é im por tan te tra çar mos um rá pi do com pa ra ti vo
en tre a si tu a ção mun di al e a na ci o nal.

A ex pan são do rit mo dos flu xos tu rís ti cos trans -
for mou as ati vi da des re la ci o na das ao tu ris mo em im -
por tan te seg men to da eco no mia mun di al. As ci fras
mo vi men ta das não de i xam dú vi das so bre isso. Em
2001, se gun do a Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo,
OMT, ocor re ram 692,6 mi lhões de vi a gens in ter na ci o-
na is. Ain da em 2001, as re ce i tas di re tas ob ti das pelo
tu ris mo no mun do atin gi ram a soma de US$463,6 bi -
lhões.

Estu dos do Con se lho Mun di al de Vi a gens e Tu-
ris mo de mons tram que o se tor é res pon sá vel pela ge -
ra ção de 67,8 mi lhões de em pre gos di re tos no mun -
do. No pa no ra ma do tu ris mo in ter na ci o nal, o Bra sil fi -
gu ra ape nas no 34º lu gar no ran king dos des ti nos tu -
rís ti cos, pólo re cep tor. É bom de i xar bem cla ro que,

até o ano pas sa do, o Bra sil es ta va em 29º lu gar, ain da
uma ver go nho sa co lo ca ção, se le var mos em con ta as 
qua li da des e o po ten ci al do nos so País. Por tan to, o
Bra sil cres ceu como rabo de ca va lo: es ta mos em 34º
lu gar ago ra. Des de 2000, se gun do da dos do Mi nis té-
rio do Tu ris mo, o Bra sil vem per den do tu ris tas es tran-
ge i ros. Ca í ram de 5,3 mi lhões as vi si tas ao nos so
País, em 2000, para 3,8 mi lhões, em 2002. Esses nú -
me ros con fir mam o que o Se na dor Pa pa léo Paes ha -
via re gis tra do.

Em com pen sa ção, o tu ris mo in ter no vem au-
men tan do: cer ca de 50 mi lhões de tu ris tas bra si le i ros
vi a ja ram pelo ter ri tó rio na ci o nal en tre 2001 e 2002.
Por tan to, per de mos no tu ris mo in ter na ci o nal, mas au -
men ta mos o tu ris mo in ter no. Não po de mos fa lar ain -
da so bre 2003.

É ne ces sá rio en ten der que vi ve mos ou tra re a li-
da de no tu ris mo na ci o nal. No úl ti mo ano, ocor re ram
gran des trans for ma ções. O pa no ra ma eco nô mi co na -
ci o nal mu dou e o per fil do tu ris ta tam bém. Com a cri se
na Argen ti na, que afe tou prin ci pal men te a re gião li to-
râ nea do Sul do País, os des ti nos es tão vol tan do seus 
es for ços para o tu ris ta na ci o nal, ten do o es tran ge i ro
como com ple men to. O tu ris ta in ter na ci o nal era o nos -
so prin ci pal ob je ti vo e, em fun ção da cri se na Argen ti-
na, pas sa mos a tra ba lhar, com uma von ta de ma i or,
com me lho res pro je tos para o tu ris mo in ter no. O fato é 
que os nú me ros na ci o na is ain da são com pen sa do res
e en se jam es pe ran ça, se hou ver se ri e da de no tra to
com o se tor.

O tu ris mo no Bra sil gera ren da equi va len te a 4% 
do PIB, sen do res pon sá vel por seis mi lhões de em-
pre gos di re tos, o que re pre sen ta qua se 8% do to tal da 
po pu la ção bra si le i ra ocu pa da.

Estu dos da Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo
de mons tram que cada dó lar in ves ti do gera seis dó la-
res de re tor no, além de di ver si da de de em pre go, com
ocu pa ção de mão-de-obra qua li fi ca da e tam bém
não-qua li fi ca da.

Algu mas pes so as di zem que, a cada dez em-
pre gos, um é do tu ris mo; ou tros di zem que a cada
nove em pre gos, um é do tu ris mo. Em fun ção do po -
ten ci al que o Bra sil ofe re ce, es pe ra mos que, com tra -
ba lho sé rio, a cada sete, seis ou cin co em pre gos, um
seja do tu ris mo.

Esses nú me ros não de i xam dú vi das de que o
se tor de tu ris mo re ve la-se um fa tor es tra té gi co para o
de sen vol vi men to eco nô mi co e ge ra ção de ren da, de -
vi do ao efe i to mul ti pli ca dor do in ves ti men to na área.

Pes qui sas do Insti tu to Bra si le i ro do Tu ris mo,
Embra tur, in di cam que as vi a gens tu rís ti cas no ter ri tó-
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rio na ci o nal são mo ti va das prin ci pal men te pe los atra -
ti vos na tu ra is. Por isso, Se na dor Pa pa léo Paes, com a 
for ça de von ta de dos go ver nos, das em pre sas e da
ini ci a ti va pri va da na di vul ga ção dos lu ga res tu rís ti cos,
sem dú vi da al gu ma, eles po de rão re ce ber um nú me-
ro enor me de tu ris tas, até por que o po ten ci al da re -
gião que V. Exª des cre veu são jus ta men te os atra ti vos
na tu ra is.

Entre tan to, Srªs e Srs. Se na do res, para que o
Bra sil se be ne fi cie de seu gran de po ten ci al tu rís ti co é
im pres cin dí vel su pe rar uma sé rie de obs tá cu los, que
vão des de as li mi ta ções de in fra-es tru tu ra in ter na até
a es cas sez de re cur sos para pu bli ci da de. É pre ci so
di vul gar mu i to mais.

Em 1995, quan do eu era De pu ta do Fe de ral e
Vice-Pre si den te da Co mis são de Tu ris mo, anun ci a-
mos que Can cun e Aru ba ti nham um or ça men to para
pro mo ver o seu tu ris mo no Bra sil ma i or do que o or ça-
men to do Bra sil para di vul gar o seu tu ris mo in ter no e
ex ter no. Aru ba e Can cun, em 1995, in ves ti am mu i to
mais para le var o nos so tu ris ta para lá do que nós,
para di vul gar mos o tu ris mo no mun do in te i ro.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, Se na dor?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Por isso
é im por tan te o in ves ti men to na mí dia. É im por tan te
des ta car que sig ni fi ca ti vo pas so para a de fi ni ção e im -
ple men ta ção de po lí ti cas es pe cí fi cas de de sen vol vi-
men to da ati vi da de e di na mi za ção das de ci sões foi
dado com a cri a ção, ain da re cen te, do Mi nis té rio do
Turis mo, de di ca do ex clu si va men te a esse se tor.

Con ce do, com mu i to pra zer, um apar te ao no bre
Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Le o nel
Pa van, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de me con gra tu lar
com V. Exª pelo tema que es co lheu. Re al men te, o tu -
ris mo é mu i to im por tan te para o Bra sil e para o Esta -
do de V. Exª, San ta Ca ta ri na, e pode ser mu i to mais
ain da. Ontem mes mo, tive opor tu ni da de de ver uma
ma té ria so bre o tu ris mo em San ta Ca ta ri na, no ca der-
no es pe ci al de tu ris mo do jor nal O Glo bo, se não me
en ga no. Em re la ção ao tu ris mo ex ter no, cre io que,
além da ques tão do au men to da di vul ga ção, exis te
um pro ble ma sé rio: a in se gu ran ça, prin ci pal men te na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, que é pra ti ca men te a por ta
de en tra da prin ci pal do tu ris mo in ter na ci o nal no Bra -
sil. Com as no tí ci as diá ri as so bre a si tu a ção da se gu-
ran ça no Rio, qual quer di vul ga ção que pos sa ser fe i ta
fica bas tan te pre ju di ca da, por que a pri me i ra co i sa
que o tu ris ta, prin ci pal men te o que vem do ex te ri or,
ob ser va, além dos atra ti vos, é a se gu ran ça. Assim,

pen so que de ve ría mos, em nome do tu ris mo, pe dir ao 
Go ver no que tome uma pro vi dên cia enér gi ca em re la-
ção ao Rio de Ja ne i ro, haja vis ta que o Go ver no es ta-
du al so zi nho não con se gui rá re sol ver a ques tão. Por-
tan to, é ne ces sá rio que o Go ver no Fe de ral co la bo re
de for ma mais in ten sa na re so lu ção des se pro ble ma.
Só a par tir daí, será pos sí vel fa zer uma am pla di vul-
ga ção, a fim de atra ir uma quan ti da de ma i or de tu ris-
tas in ter na ci o na is. Meus pa ra béns pelo pro nun ci a-
men to de V. Exª! Mu i to obri ga do.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de-
ço a par ti ci pa ção do no bre Se na dor José Jor ge.

Qu e ria, an tes de dar apar tes aos meus no bres
co le gas Se na do res, ler um pou co mais o meu pro nun-
ci a men to.

Esse Mi nis té rio – im plan ta do ain da no ano pas sa-
do e ago ra des mem bra do – se bem con du zi do, irá fa ci li-
tar a ar ti cu la ção en tre os ní ve is de Go ver no fe de ral, es -
ta du al e mu ni ci pal, bem como a ins ti tu i ção de par ce ri as
efe ti vas en tre o Go ver no e a ini ci a ti va pri va da.

Nes se con tex to, o Con gres so Na ci o nal – e, por
con se guin te, o Se na do Fe de ral – tem im por tan te pa -
pel a de sem pe nhar no de sen vol vi men to do tu ris mo,
não só no que con cer ne ao apri mo ra men to da le gis la-
ção, como prin ci pal men te na ava li a ção e no acom pa-
nha men to das ações de Go ver no re la ti vas ao se tor.
Para que o Se na do Fe de ral pos sa exer cer um pa pel
mais ati vo no de sen vol vi men to do se tor tu rís ti co bra -
si le i ro é que pro po mos, jun ta men te com o co le ga Se -
na dor Pa u lo Octá vio e os de ma is Se na do res cu jos
Esta dos têm po ten ci al tu rís ti co, fa zer mos um tra ba lho
de di vul ga ção do tu ris mo na ci o nal.

Ti ve mos a sa tis fa ção, in clu si ve, de ver apro va da
e ins ta la da re cen te men te pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos da Casa a Sub co mis são de Tu ris mo.
Essa Sub co mis são já ini ci ou suas ati vi da des e terá a
im por tan te fi na li da de de ana li sar o de sen vol vi men to
do tu ris mo no Bra sil, bem como de acom pa nhar e
ava li ar a po lí ti ca na ci o nal de tu ris mo.

Con ce do, com mu i to ca ri nho, a pa la vra ao Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Peço ce -
le ri da de por que o tem po do ora dor está es go ta do.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Sr. Pre -
si den te, se rei bre ve. Ape nas que ro lou var o que dis se-
ram, na tri bu na, os Se na do res Le o nel Pa van e Pa pa-
léo Paes. Cre io que duas ques tões ex tre ma men te im -
por tan tes fo ram abor da das. Fa lou-se de duas re giões
be lís si mas: o li to ral de San ta Ca ta ri na, que é um dos
mais be los do País, e o Ama pá, que to dos os bra si le i-
ros de ve ri am co nhe cer. Tam bém vejo com mu i ta sa -
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tis fa ção o cres ci men to do tu ris mo in ter no que pos si bi-
li ta rá que es sas áre as se jam co nhe ci das. Con tu do,
acre di to que, em fun ção da dis tân cia do País para os
ma i o res cen tros mun di a is, como Eu ro pa e Esta dos
Uni dos, os cus tos das pas sa gens são mu i to ele va dos.
Ou tro pro ble ma é a fal ta de di vul ga ção con jun ta dos
Esta dos bra si le i ros no ex te ri or. O Se na dor Cé sar Bor -
ges, quan do Go ver na dor da Ba hia, fez um be lís si mo
tra ba lho na área de tu ris mo e sabe que o Esta do teve
de in ves tir por con ta pró pria. Se os mon tan tes gas tos
por cada Esta do fos sem so ma dos, o efe i to mul ti pli ca-
dor se ria mu i to gran de. Te nho cer te za de que a
Embra tur tem re cur sos li mi ta dos, nes te ano, para
esse tipo de ati vi da de. Evi den te men te, pode-se tra ba-
lhar de ou tras for mas, já que os re cur sos alo ca dos
atu al men te são es cas sos. Essas eram as mi nhas co -
lo ca ções. Sou en tu si as ta do se tor e fico mu i to fe liz ao
ver V. Exª tra tar des se as sun to. Mu i to obri ga do.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de-
ço a par ti ci pa ção do Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
Cer ta men te, esse é um de ba te que vai ser pro lon ga-
do por mu i to tem po ain da nes ta Casa.

Gos ta ria de ou vir, com pra zer, as pa la vras de
ex pe riên cia do nos so ex-Go ver na dor e Se na dor Cé -
sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Le o-
nel Pa van, de se jo me con gra tu lar com V. Exª pelo pro -
nun ci a men to ex tre ma men te opor tu no que faz com re -
la ção a esse seg men to eco nô mi co ge ra dor de em pre-
go. Re al men te, hoje, mais de um mi lhão de bra si le i ros
es tão em pre ga dos nes se se tor. Na ver da de, todo o
País tem um imen so po ten ci al: o Esta do de V. Exª, o
de mu i tos ou tros Srs. Se na do res e o nos so, a Ba hia.
V. Exª to cou em pon tos im por tan tís si mos. Com re la-
ção ao que o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho fa lou, no
que diz res pe i to aos vôos, en ten do que te mos que ti -
rar gar ga los do nos so tu ris mo para que ele pos sa al -
can çar todo o seu po ten ci al, a fim de ge rar em pre go e
ren da. Há li mi ta ções in crí ve is no que con cer ne aos
vôos. Todo o Nor des te bra si le i ro con ta hoje com pou -
quís si mos vôos para o ex te ri or por ca u sa da cri se que 
afe ta to das as com pa nhi as aé re as na ci o na is. É ne-
ces sá rio, por tan to, que o Go ver no tome pro vi dên ci as
ime di a tas no sen ti do de re sol ver o pro ble ma das em -
pre sas aé re as, como a Va rig, a TAM, a Vasp, que es -
tão pas san do di fi cul da des e pre ci sam ser re cu pe ra-
das, para abrir no va men te as por tas do País para
aque les que de se jam co nhe cê-lo. Mas, Se na dor Le o-
nel Pa van, como le var al guém para o Nor des te se é
pre ci so vir, pri me i ro, a São Pa u lo, para de po is pas sar
vo an do so bre o Nor des te e, fi nal men te re tor nar, no
mí ni mo, por mais cin co ho ras de vôo? Ne nhum tu ris ta

virá da Eu ro pa para cá des sa for ma. Esse é um gar -
ga lo. V. Exª fa lou mu i to bem a res pe i to tam bém do
pro ble ma da di vul ga ção. A di vul ga ção é es sen ci al.
Hou ve anos em que a Ba hia in ves tiu em di vul ga ção
no ex te ri or mais do que a Embra tur in ves tiu em di vul-
ga ção do tu ris mo no Bra sil, ou seja, tí nha mos um or -
ça men to ma i or do que o da Embra tur. Hoje, fe liz men-
te, a si tu a ção já me lho rou. Mas é pre ci so que a
Embra tur re ce ba os re cur sos ne ces sá ri os para di vul-
gar o Bra sil no ex te ri or, so man do-se, a esse es for ço,
cada Esta do, res pe i tan do-se a ca pa ci da de e o po ten-
ci al de cada um, a fim de ir mos jun tos, em ca ra va na,
às gran des fe i ras de mer ca do de tu ris mo in ter na ci o-
nal. Foi isso que a Ba hia pro cu rou fa zer, cri an do uma
mar ca que, acre di to, te nha dado cer to. Por fim, que ro
di zer a V. Exª que exis tem pro gra mas para o de sen-
vol vi men to da in fra-es tru tu ra que es tão pre sos na bu -
ro cra cia do Go ver no, en tre os qua is o Pro de tur – Pro -
gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te
do Bra sil, que já es ta va na se gun da re e di ção e que,
ago ra, é ex ten si vo a ou tras re giões do País, pa re ce
até que para a Re gião Sul, San ta Ca ta ri na, Pa ra ná e
ou tros Esta dos. Infe liz men te, ape sar de o Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to de se jar fi nan ci ar
essa in fra-es tru tu ra, o Go ver no ain da não con se guiu
ti rar os obs tá cu los bu ro crá ti cos para que os re cur sos
pos sam che gar, a fim de fa zer sa ne a men to bá si co,
ele tri fi ca ção, me lho ria dos ae ro por tos, cen tro de con -
ven ções e as sim por di an te. Por tan to, que ro pa ra be ni-
zar V. Exª pela opor tu ni da de do dis cur so. Esse de ve rá
ser um gran de tema nes ta Casa.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Le o nel
Pa van, gos ta ria de par ti ci par des se de ba te.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de-
ço a par ti ci pa ção e a con tri bu i ção do nos so Se na dor
Cé sar Bor ges, prin ci pal men te no que diz res pe i to à
ques tão da avi a ção em nos so País, que, in fe liz men te,
não tem con tri bu í do com o de sen vol vi men to do tu ris-
mo. Fi ca mos, hoje, de pen den tes da von ta de das em -
pre sas de vi a ção área para que pos sa mos le var tu ris-
tas a ci da des com po ten ci al tu rís ti co.

Peço pa ciên cia ao Sr. Pre si den te, pois há ain da
dois pe di dos de apar tes, in clu si ve do nos so que ri do
ami go, Se na dor Mão San ta, a quem não po de ria de i-
xar de con ce der. Mas, an tes, gos ta ria de fa zer al guns
co men tá ri os para que o meu dis cur so não fi que pela
me ta de.

O ob je ti vo fi nal do meu pro nun ci a men to é o
Esta do de San ta Ca ta ri na. Não sei se V. Exªs co nhe-
cem ou fo ram a San ta Ca ta ri na re cen te men te, mas é
um dos Esta dos bra si le i ros mais di ver si fi ca dos na
área do tu ris mo: pas sa pelo tu ris mo re li gi o so, o tu ris-
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mo cul tu ral, o tu ris mo dos es por tes ra di ca is, o eco tu-
ris mo, que en vol ve toda a ques tão am bi en tal, e prin ci-
pal men te o tu ris mo li to râ neo. O tu ris mo ru ral tam bém
tem um po ten ci al enor me.

San ta Ca ta ri na não tem re ce bi do o apo io de vi-
do, pelo me nos no go ver no pas sa do, o go ver no do
meu Par ti do. Co men ta va isso há al guns dias com o
Se na dor Mão San ta na Sub co mis são do Tu ris mo, da
qual sou Vice-Pre si den te. A mi nha ci da de, que nun ca
re ce beu um fol der da Embra tur no go ver no pas sa do,
ago ra, após o pri me i ro pe di do que eu fiz, re ce beu do
Mi nis té rio do Tu ris mo a con tri bu i ção de R$30 mil para
di vul gar a BNT.

Estou me re fe rin do a San ta Ca ta ri na por que,
quan do apa re ce al gu ma no tí cia na mí dia, é sem pre
so bre o Nor te e o Nor des te, com todo o res pe i to aos
ami gos da que las re giões. Fala-se mu i to pou co so bre
o Sul do nos so País. A ci da de da qual fui Pre fe i to e
que vive ex clu si va men te do tu ris mo é, hoje, a nona ci -
da de em qua li da de de vida no Bra sil. Den tre mais de
cin co mil Mu ni cí pi os, Bal neá rio Cam bo riú é a nona ci -
da de em qua li da de de vida do País e a pri me i ra no
IDH e no IDS de San ta Ca ta ri na. E to dos os in ves ti-
men tos fo ram fe i tos pelo nos so Mu ni cí pio.

Só que te mos um pro ble ma, que apre sen ta rei
na Sub co mis são de Tu ris mo: a nos sa tem po ra da de
tu ris mo vai de de zem bro a mar ço, épo ca em que ar re-
ca da mos mais, quan do qua se um mi lhão e meio de
pes so as vão até a nos sa ci da de. No en tan to, as au las
co me çam no iní cio de fe ve re i ro, e, ini ci a das as au las,
es va zi am-se as ci da des, todo o Esta do se es va zia. E
o pre ju í zo é enor me. Sa be mos que te mos que cum -
prir uma gra de cur ri cu lar, que te mos que cum prir a lei, 
que de ter mi na as oi to cen tas ho ras-aula e os du zen-
tos dias le ti vos. Mas, in fe liz men te, o “iní cio” das au las
– en tre as pas, por que não se ini ci am re al men te an tes
do car na val – no co me ço de fe ve re i ro pro vo ca um pre -
ju í zo enor me para a eco no mia de San ta Ca ta ri na, jus -
ta men te na área do tu ris mo.

Essa ques tão tem que ser de ba ti da. Sa be mos
que é um as sun to di fí cil, mas te mos que de ba tê-lo,
por que afe ta a prin ci pal eco no mia da nos sa ci da de,
do nos so Esta do e tam bém do Bra sil. A cada ano, são
re a li za dos in ves ti men tos por par te dos em pre sá ri os,
dos Mu ni cí pi os e, quan do tudo está pron to para a
gran de tem po ra da de fé ri as, che ga fe ve re i ro e, in fe liz-
men te, o tu ris ta de sa pa re ce, com o iní cio das au las.
Até o car na val fica fra co por ca u sa da fal ta de tu ris ta.

Não te nho tem po para com ple tar o meu pro nun-
ci a men to, Sr. Pre si den te, mas peço a com pre en são
de V. Exª para con ce der um apar te ao nos so co le ga
Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Va mos
ou vir, com en tu si as mo, o Pi a uí.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Mu i to obri ga do,
Sr. Pre si den te. Ao fi nal, o Pi a uí irá lhe agra de cer. Se -
na dor Le o nel Pa van, re al men te o tema que V. Exª
abor da é mu i to opor tu no e im por tan te. Aca ba mos de
che gar de um al mo ço no Sesc/Se nac, em que se tra -
tou des se as sun to. V. Exª sim bo li za bem as pos si bi li-
da des do tu ris mo, pois é um vi to ri o so, trans for mou
Cam bo riú em um gran de cen tro tu rís ti co. Mas, nem
Cam bo riú, nem o Del ta, nem Sal va dor, nem o Ama pá
são o sím bo lo ma i or do tu ris mo no Bra sil. O sím bo lo
do tu ris mo no Bra sil é o Rio de Ja ne i ro, com o Cris to
Re den tor, Co pa ca ba na, a Ga ro ta de Ipa ne ma. Po-
rém, in fe liz men te, lá es tão ocor ren do mais mor tes do
que em Bag dá. A pre vi são de ho mi cí di os na que la ci -
da de para este ano é de cin co mil, con si de ran do uma
re du ção de 12%, de acor do com o Se cre tá rio de Se -
gu ran ça. Para que sir va de aná li se a V. Exªs, ci ta rei
uma vi a gem que fiz há pou co tem po à Eu ro pa. Na
Espa nha, quan do di zia que era bra si le i ro, era bem re -
ce bi do e logo res pon di am: “Bra si le i ro é ale gre, o Bra -
sil é mu i to bom: fu te bol, Pelé, car na val. Pum! mor reu!”
Esse é o con ce i to que têm de nós. Na mes ma vi a gem,
fui a Lon dres. Eu an da va com a mi nha es po sa e me
dis se ram: “Se o se nhor for uti li zar o me trô, te nha pre -
ca u ção, por que há dois anos ma ta ram um tu ris ta no
me trô”. Um tu ris ta! O que mais me en can tou, Sr. Pre -
si den te Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na do res, foi ver,
de ma dru ga da, às 4 ou 5 ho ras da ma nhã, ca sa is de
ve lhi nhos de 90 anos na mo ran do nas pra ças. Essa
cena é im pos sí vel de se ver no Rio de Ja ne i ro.V. Exª
se lem bra do slo gan de cam pa nha do Lula: “A es pe-
ran ça ven ceu o medo”. Pois o tu ris ta in ter na ci o nal
está com medo de vir ao Bra sil por ca u sa da vi o lên cia.
Estão fa lan do em in ter ven ção fe de ral no Rio de Ja ne i-
ro. Nós de ve ría mos co me çar a pen sar nis so. E eu iria
su ge rir, como in ter ven tor, o nome do nos so gran de
Ro meu Tuma, que, sem dú vi da ne nhu ma, pelo seu
pas sa do, ha ve rá de tra zer a tran qüi li da de ne ces sá ria
e im por tan tís si ma. Sem ela, não há so ci e da de. Nor -
ber to Bob bio, o ma i or es tu di o so po lí ti co, diz: “O mí ni-
mo que um go ver no tem que dar ao seu povo é a se -
gu ran ça”, se gu ran ça à vida, à li ber da de, à pro pri e da-
de. Essa é a si tu a ção do Bra sil, que não vai atra ir tu -
ris tas nes sas con di ções. A me nos que seja apro va do
o nome de Ro meu Tuma para in ter ven tor no Rio de
Ja ne i ro.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Se na dor
Mão San ta, in fe liz men te o Rio de Ja ne i ro pas sa por
es ses pro ble mas, mas o Bra sil ain da não é só o Rio. 
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Hoje mes mo, o Mi nis tro do Tu ris mo está em
San ta Ca ta ri na, na ci da de de Pe nha, vi zi nha de Bal -
neá rio Cam bo riú, vi si tan do o quin to ma i or par que te -
má ti co do mun do, o par que de Beto Car re ro. O Esta -
do, além de ofe re cer uma se gu ran ça bem me lhor que
a do Rio de Ja ne i ro, tem o nos so Bal neá rio Cam bo riú,
que tam bém pos sui um Cris to, que não é o Re den tor,
mas é o Cris to-Luz, com 33 me tros de al tu ra, que, a
cada mi nu to, muda de cor e joga ra i os de lu zes a onze 
qui lô me tros de dis tân cia. Há ain da um te le fé ri co, o
úni co no mun do com 47 ca bi nas cli ma ti za das, que
liga duas pra i as: a pra ia cen tral à pra ia agres te, ten do
ain da uma pa ra da, em uma par te mais alta da ci da de,
com lu ga res para pas se i os.

Por tan to, tam bém te mos o Cris to Re den tor, te -
mos o te le fé ri co, te mos um gran de par que e a ave ni da
atlân ti ca – po rém, um pou co mais hu ma ni za da.

Sr. Pre si den te, para fi na li zar, con ce do um apar -
te ao nos so ex-Go ver na dor, uma pes soa que co nhe-
ce a área, o Se na dor Edu ar do Aze re do.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Le o nel Pa van, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, con gra tu lo-me com V. Exª pelo seu pro nun ci a-
men to. So mos Co le gas na Sub co mis são Tem po rá ria
do Tu ris mo, do Se na do Fe de ral, e esta co mis são está
se pro pon do a ana li sar os pro je tos em an da men to no
Se na do e na Câ ma ra, para que pos sa mos re a li zar um 
tra ba lho bem ob je ti vo, no sen ti do de to mar pro vi dên-
ci as que pos sam aju dar o Pro gra ma Na ci o nal de Tu-
ris mo. Como Re la tor des ta Sub co mis são, con to com
o apo io dos Se na do res, para que pos sa mos che gar a
esse ob je ti vo. Qu e ro abor dar es pe ci fi ca men te a ques -
tão do trans por te aé reo. As com pa nhi as aé re as bra si-
le i ras es tão pas san do por um mo men to di fí cil, as sim
como as com pa nhi as in ter na ci o na is, de po is do aten -
ta do do 11 de Se tem bro e, atu al men te, por ca u sa da
pne u mo nia asiá ti ca. Há uma sé rie de fa tos que es tão
con tri bu in do para que a in dús tria de trans por te aé reo
es te ja pas san do por essa cri se. Esta mos con vi dan do
os pre si den tes das em pre sas aé re as e o Di re tor do
DAC para dis cu tir mos um pou co mais as pro vi dên ci as
que de vem ser to ma das a esse res pe i to. Não in te res-
sa para o Bra sil per der a sua com pa nhia prin ci pal, a
Va rig, que leva o nome do Bra sil a vá ri os pa í ses do
mun do há mu i to tem po. A re fe ri da em pre sa, na ver da-
de, é um pa tri mô nio dos bra si le i ros, pelo que re pre-
sen ta ao lon go da sua his tó ria. Da mes ma ma ne i ra,
as de ma is com pa nhi as; a pró pria TAM, pelo tan to que
cres ceu e pelo es pa ço que con quis tou; a Gol, como
nova com pa nhia, e a Vasp, que já teve mo men tos
mais di fí ce is. Por tan to, há ne ces si da de de uma dis-
cus são, para que se faça um me lhor or de na men to

nos vôos co mer ci a is do País e, as sim, para que haja
ma i or vi a bi li da de.Sem dú vi da, se não ti ver mos trans -
por te aé reo ade qua do, com fa ci li da de e com pre ços
jus tos, não te re mos con di ções de al me jar um au men-
to do tu ris mo no Bra sil. Esse au men to pres su põe que
o trans por te aé reo es te ja ade qua do. Te mos bons ae -
ro por tos no Bra sil. É ver da de que já me lho ra ram mu i-
to, es pe ci al men te os do Nor des te, por meio do Pro de-
tur, mas a si tu a ção das es tra das é ca la mi to sa. Mais
de uma vez, já men ci o nei, des ta tri bu na, a si tu a ção
das es tra das. O tem po vai pas san do, e não es ta mos
ven do so lu ções, nem pro vi dên ci as sen do to ma das.
Como fa zer tu ris mo para as es tân ci as his tó ri cas, para 
o in te ri or dos nos sos Esta dos, se as es tra das não es -
tão em boas con di ções? Por ou tro lado, há ne ces si-
da de de se fa zer uma pro pa gan da, uma di vul ga ção
do Bra sil. Como bem dis se aqui o Se na dor Cé sar Bor -
ges, a Ba hia che gou a in ves tir mais do que a pró pria
Embra tur. Espe ra mos que o Mi nis tro Wal fri do Ma res
Guia, o nos so con ter râ neo de Mi nas Ge ra is, meu
Vice-Go ver na dor, con si ga, com o seu en tu si as mo,
sen si bi li zar o Go ver no no sen ti do de in ves tir na di vul-
ga ção e tam bém na in fra-es tru tu ra do País, tão fun da-
men ta is para que o tu ris mo pos sa re al men te ge rar os
em pre gos que to dos al me ja mos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Esse é
um tema de gran de im por tân cia, e de ve re mos dis cu-
ti-lo na Sub co mis são de Tu ris mo. Cer ta men te, en con-
tra re mos uma so lu ção ou, pelo me nos, de ve mos aler-
tar o Go ver no so bre esse gra ve pro ble ma.

Sr. Pre si den te, com a sua per mis são, o Se na dor
Du ci o mar Cos ta gos ta ria de fa zer um apar te. Con fes-
so, Sr. Pre si den te, que será a úl ti ma par ti ci pa ção,
ape nas para aten der àque le Se na dor cu jas pa la vras
vão en ri que cer o meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não te -
nho a me nor dú vi da dis so. No en tan to, peço a co la bo-
ra ção dos Srs. Se na do res para que cum pra mos o Re -
gi men to, por que a lis ta é gran de. To dos os Se na do res
vêm con fe rir o an da men to da lis ta de ora do res e acre -
di tam que não te rão mais chan ce de fa lar. Por tan to,
pri me i ra men te, fa la rão as Li de ran ças; de po is, se rão
fe i tas as co mu ni ca ções e, pos te ri or men te, os apar -
tes, que são ne ces sá ri os.

O as sun to de que V. Exª se ocu pa é im por tan te,
mas o Re gi men to nos pres si o na.

V. Exª po de rá con ce der o apar te, por dois mi nu-
tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-
dem.) – Está cer to o Sr. Pre si den te. Va mos cum prir o
Re gi men to. Pelo me nos o Re gi men to.

10102 Sex ta-fe i ra 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL580     



O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) –
Agra de ço pela to le rân cia do nos so Pre si den te. Qu e ro
ape nas me so li da ri zar, con gra tu lar-me com o pro nun-
ci a men to do Se na dor Le o nel Pa van e di zer que essa
“in dús tria sem cha mi né”, que pre ci sa de tan to in cen ti-
vo no nos so País, como fa la ram ou tros Se na do res,
ne ces si ta re al men te ser cu i da da com mais ca ri nho.
Te nho mu i ta con fi an ça no Mi nis tro Wal fri do Ma res e
en ten do que pre ci sa mos in cen ti var as co mis sões, in -
clu si ve a cri a ção de de le ga ci as do tu ris mo nas nos-
sas re giões – o úni co es cri tó rio que tí nha mos fora de
Bra sí lia, no Rio de Ja ne i ro, foi fe cha do. Acre di to que o
tu ris mo pre ci sa re al men te ser in cen ti va do. Como po -
de mos ob ser var pe los apar tes pre ce den tes, o tu ris-
mo anda jun to com a se gu ran ça pú bli ca. Os ve í cu los
de co mu ni ca ção, que po de ri am co la bo rar mais com o
nos so País – em vez de dar tan to es pa ço a esse “tu -
ris ta” que anda por todo o Bra sil, o Fer nan di nho Be i-
ra-Mar, que ocu pa pá gi nas in clu si ve de re vis tas na ci-
o na is –, de ve ri am di vul gar as be le zas das nos sas re -
giões, in cen ti van do, re al men te, o nos so tu ris mo. Pa -
ra béns pelo seu pro nun ci a men to, Se na dor Le o nel Pa -
van!

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de-
ço ao Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, por ter per -
mi ti do que ul tra pas sás se mos o tem po. Peço des cul-
pas tam bém aos de ma is Se na do res.

Te nho me ins cri to se gui da men te e não te nho
con se gui do fa lar, tam bém em fun ção do tem po ocu -
pa do pe los de ma is Se na do res, mas, as sim como os
ou tros, esse tema é im por tan te.

Espe ro vol tar para de ter mi nar o nos so pro nun ci-
a men to, que en vol ve a ques tão de todo o Esta do de
San ta Ca ta ri na, o Sul do Bra sil e o nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª de -

se ja que se pu bli que por in te i ro o dis cur so, in clu si ve a
par te não lida por V. Exª?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Eu gos -
ta ria de en tre gá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR LEONEL PAVAN.

O SR. LEONEL PAVAN – Se nhor pre si den te,
se nho ras e se nho res se na do res, o Tu ris mo, como um
dos se to res que mais cres ce no mun do, pre ci sa ser
tra ta do com a im por tân cia que me re ce, como é fe i to
com os de ma is seg men tos eco nô mi cos no Bra sil.

É ne ces sá rio, tan to por par te dos ór gãos pú bli-
cos como nos di ver sos se to res pri va dos, es tar em
cons tan te aper fe i ço a men to para se ade quar à re a li-
da de atu al, acom pa nhan do as ten dên ci as do tu ris mo.

Uma das fer ra men tas es sen ci a is para o de sen-
vol vi men to da ati vi da de é a pre o cu pa ção com a qua li-
da de de vida, ou seja: a in fra-es tru tu ra so ci al, edu ca-
ção, sa ne a men to, meio-am bi en te, obras, aten ção
com a sa ú de, des de a cri an ça ao ido so, en tre ou tras
ações de re for ço es tru tu ral, como tre i na men to e en-
vol vi men to co mu ni tá rio.

Com es tas ações, so ma das a ou tros in ves ti-
men tos em equi pa men tos tu rís ti cos e pre ser va ção
das be le zas na tu ra is, as ci da des tu rís ti cas de vem ter
como foco a pro mo ção e di vul ga ção de suas po ten ci-
a li da des.

Para ter mos a no ção da im por tân cia do se tor tu -
rís ti co para o de sen vol vi men to e ge ra ção de ren da no
País, é im por tan te tra çar mos um rá pi do com pa ra ti vo
en tre a si tu a ção mun di al e a na ci o nal.

A ex pan são do rit mo dos flu xos tu rís ti cos trans -
for mou as ati vi da des re la ci o na das ao tu ris mo em im -
por tan tes seg men tos da eco no mia mun di al

As ci fras mo vi men ta das não de i xam dú vi das so -
bre isso:

Em 2001, se gun do a Orga ni za ção Mun di al de
Tu ris mo – OMT ocor re ram 692,6 mi lhões de vi a gens
in ter na ci o na is.

Ain da em 2001, as re ce i tas di re tas ob ti das pelo
tu ris mo no mun do atin gi ram a soma de 463,6 bi lhões
dó la res.

Estu dos do Con se lho Mun di al de Vi a gens e Tu-
ris mo de mons tram:

O se tor é res pon sá vel pela ge ra ção de 
67,8 mi lhões de em pre gos di re tos.

No Pa no ra ma do Tu ris mo Inter na ci o nal, o Bra sil
fi gu ra ape nas no 34º Lu gar no Ran king dos des ti nos
tu rís ti cos re cep tor. Des de o ano 2000, se gun do da dos
do Mi nis té rio do Tu ris mo, o Bra sil vem per den do tu ris-
tas es tran ge i ros:

Ca í mos de 5 mi lhões e 300 mil vi si tas em 2000
para 3 mi lhões e 800 mil, ago ra em 2002.

Em com pen sa ção o tu ris mo in ter no vem au-
men tan do: cer ca de 50 mi lhões de tu ris tas bra si le i ros
vi a ja ram pelo ter ri tó rio na ci o nal en tre 2001 e 2002.

É ne ces sá rio en ten der que vi ve mos ou tra re a li-
da de no tu ris mo na ci o nal. No úl ti mo ano ocor re ram
gran des trans for ma ções. O pa no ra ma eco nô mi co na -
ci o nal mu dou e o per fil do tu ris ta, tam bém.

Com a cri se na Argen ti na que afe tou, prin ci pal-
men te nos sa re gião li to râ nea, do Sul do País, os des -

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10103    581ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



ti nos es tão vol tan do seus es for ços para o tu ris ta na ci-
o nal, ten do o es tran ge i ro como com ple men to.

O fato é que, os nú me ros na ci o na is ain da são
com pen sa do res e en se jam es pe ran ça, se hou ver se -
ri e da de no tra to com o se tor.

O tu ris mo no Bra sil gera ren da equi va len te a 4% 
do PIB – Pro du to Inter no Bru to – e é res pon sá vel por
seis mi lhões de em pre gos di re tos, o que re pre sen ta
qua se 8% do to tal da po pu la ção bra si le i ra ocu pa da.

Estu dos da or ga ni za ção mun di al de tu ris mo, de -
mons tram:

Cada dó lar in ves ti do no se tor gera seis de re -
tor no.

Gera ain da di ver si da de de em pre go com ocu pa-
ção de mão-de-obra qua li fi ca da e tam bém não qua li fi-
ca da.

Há sete anos se fala que a cada 9 (nove) em pre-
gos 1(um) é do tu ris mo. Não evo lu í mos, não cres ce-
mos.

Os nú me ros não de i xam dú vi das de que o se tor
de tu ris mo re ve la-se um fa tor es tra té gi co para o de-
sen vol vi men to eco nô mi co e ge ra ção de ren da de vi do
ao efe i to mul ti pli ca dor do in ves ti men to na área.

Pes qui sas do Insti tu to Bra si le i ro do Tu ris mo –
EMBRATUR, in di cam que as vi a gens tu rís ti cas no ter -
ri tó rio na ci o nal são mo ti va das prin ci pal men te pe los
atra ti vos na tu ra is.

Entre tan to, Se nho ras e Se nho res, para que o
Bra sil se be ne fi cie de seu gran de po ten ci al tu rís ti co é
im pres cin dí vel su pe rar uma sé rie de obs tá cu los, que
vão des de as li mi ta ções de in fra-es tru tu ra in ter na até
a es cas sez de re cur sos para pu bli ci da de. É pre ci so
di vul gar mu i to mais.

Impor tan te des ta car que sig ni fi ca ti vo pas so
para a de fi ni ção e im ple men ta ção de po lí ti cas es pe cí-
fi cas de de sen vol vi men to da ati vi da de e di na mi za ção
das de ci sões foi dado com a cri a ção ain da re cen te, do 
Mi nis té rio do Tu ris mo, de di ca do ex clu si va men te a
este se tor.

Este Mi nis té rio, se bem con du zi do, irá fa ci li tar a
ar ti cu la ção en tre os ní ve is do Go ver no Fe de ral, Esta -
du al e Mu ni ci pal, bem como a ins ti tu i ção de par ce las
efe ti vas en tre go ver no e ini ci a ti va pri va da.

Nes te con tex to, o Con gres so Na ci o nal e, por
con se guin te, o Se na do Fe de ral, tem im por tan te pa pel
a de sem pe nhar no de sen vol vi men to do tu ris mo, não
só no que con cer ne ao pri mo ra men to da le gis la ção,
como prin ci pal men te na ava li a ção e acom pa nha men-
to das ações de go ver no re la ti vas ao se tor.

Para que o Se na do Fe de ral pos sa exer cer pa pel
mais ati vo no de sen vol vi men to do se tor tu rís ti co bra -

si le i ro, é que pro po mos,  jun ta men te com os co le ga  que 
com põem a Sub co mis são o  co le ga se na dor Pa u lo
Octá vio e, os co le gas que com põem a sub co mis são ti -
ve mos a sa tis fa ção de ver apro va da e ins ta la da, re cen-
te men te, pela co mis são de as sun tos eco nô mi cos da
casa, a cri a ção de uma sub co mis são de tu ris mo.

Esta sub co mis são já in ci ou suas ati vi da des e
terá a im por tan te fi na li da de de ana li sar o de sen vol vi-
men to do tu ris mo  no Bra sil, bem como de acom pa-
nhar e ava li ar a po lí ti ca na ci o nal de tu ris mo. a par tir
de ago ra, esta co mis são vai dar pa re ce res so bre to -
dos os pro je tos-de-lei re la ci o na dos ao tu ris mo. Tra-
ta-se de um com ple men to im por tan te para que se le -
gis le efe ti va men te so bre o se tor no Bra sil, uma vez
que na câ ma ra dos De pu ta dos já exis te Co mis são se -
me lhan te. Nos so tra ba lho fis ca li za dor e co la bo ra ti vo
se tor na ain da mais im por tan te, no mo men to em que
o go ver no fe de ral anun cia o tu ris mo como uma de
suas pri o ri da des, ao lan çar, nes ta pas sa da o dia
29-4-03, o  pla no na ci o nal de tu ris mo, que fixa di re tri-
zes e pro gra mas a se rem im plan ta dos até 2007.

A meta é a ge ra ção de 1,2 mi lhão de no vos em -
pre gos no se tor e para isso, acre di to que é ne ces sá rio
a par ti ci pa ção efe ti va dos go ver nos fe de ral, es ta du a-
isl e mu ni ci pa is, além das or ga ni za ções não go ver na-
men ta is, ini ci a ti va pri va da e uni ver si da des.

Aliás, so bre a ne ces si da de des ta par ce ria, gos -
ta ria de fa zer um pa ren te se, para des ta car a im por-
tan te par ti ci pa ção da uni ver si da de do vale do Ita jaí-
Uni va li, de San ta Ca ta ri na,  na ela bo ra ção do pro je to
“ro te i ros in te gra dos do Bra sil” e do pró prio Pla no Na -
ci o nal de Turis mo, que está sen do lan ça do pelo mi nis-
té rio afim.

Atra vés do cur so de tu ris mo e ho te la ria do cam -
pus da Uni va li de bal neá rio Cam bo riú, a in si tu i ção foi
con vi da da a sub si di ar e apo i ar a cons tru ção téc ni ca
do do cu men to, uma vez que o cur so é um dos pi o ne i-
ros do Bra sil e re fe rên cia de qua li da de em pro je tos e
pro gra mas de tu ris mo no País.

Uma par ti ci pa ção que mu i to nos or gu lha par ti-
cu lar men te, eis que foi du ran te nos sa pri me i ra ges tão
como pre fe ito de bal neá rio Cam bo riú, há mais de 10
anos , que acon te ceu a par ce ria com a uni ver si da de
para a ins ta la ção do cam pus e do cur so de tu ris mo e
ho te la ria, à épo ca, iné di to em ter mos de Bra sil e qui çá
da Amé ri ca La ti na. Os fru tos que es tão sen do co lhi dos
hoje, mos tram que es tá va mos no ca mi nho cer to.

Vol tan do à ques tão do tu ris mo como um todo,
Se nho ras e Se nho res Se na do res, na qua li da de de
vice-Pre si den te da Co mis são cri a da na Casa para o
se tor, apro ve i to para anun ci ar que ire mos pro por um

10104 Sex ta-fe i ra 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL582     



es tu do para re a va li a ção do ca len dá rio es co lar no
Bra sil.

Um dos itens que mais ini be o cres ci men to da
ati vi da de tu rís ti ca é a ques tão das fé ri as es co la res no
País. Ao pro gra mar seus pas se i os a ma i o ria  das pes -
so as, di re ci o na sua per ma nên cia ao pe río do das fé ri-
as es co la res.

Com isso, cria-se uma al tís si ma de man da de tu -
ris tas, após o na tal e du ran te todo o mês de ja ne i ro.
Ou seja, a ma i or fre qüên cia de vi si tan tes acon te ce
en tre os dias 26 de de zem bro e 26 de ja ne i ro. De vi do
ao co me ço das au las em fe ve re i ro. Nes te mês, ocor re
um de crés ci mo de cer ca de 50% de tu ris tas com sen -
sí ve is pre ju í zos a eco no mia do País.

Acre di ta mos que é pos sí vel con ci li ar as pe que-
nas di fe ren ças es ta du a is com a le gis la ção edu ca ci o-
nal so bre car ga ho rá ria de au las.

Pes qui sas de nos sa se cre ta ria de tu ris mo de
bal neá rio Cam bo riú/SC, in di cam  que a so lu ção se ria
a al te ra ção da Lei Fe de ral nº 9394/96 es ti pu lan do um
pe río do fixo de fé ri as es co la res no Bra sil du ran te os
me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro com ple tos, con ti nu an do
a cum prir o ar ti go 24 do ca pí tu lo II da lei que de ter mi-
na a car ga ho rá ria mí ni ma de 800 ho ras, dis tri bu í das
por um mí ni mo de 200 dias de  efe ti vo tra ba lho es co-
lar, ex clu í do o tem po re ser va do aos exa mes fi na is,
quan do hou ver.

É uma ação que não exi gi rá in ves ti men tos e be -
ne fi ci a rá os di ver sos seg men tos eco nô mi cos, além
de pro por ci o nar um equi lí brio no nú me ro de tu ris tas
du ran te o ve rão. Esta pro pos ta tam bém evi ta rá gran -
des lo ta ções nos des ti nos, e ain da, o con ges ti o na-
men to das ro do vi as bra si le i ras , em um úni co pe río do
con ti nu an do esta bre ve aná li se so bre o tu ris mo na ci o-
nal, con vém res sal tar, ain da, que em 1994, quan do
do íni cio do pri me i ro go ver no do en tão pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, hou ve a cri a ção do
Programa Nacional de Municipação do Turismo
(PNMT), pro gra ma este que tem como fi lo so fia a in -
ser ção da co mu ni da de na to ma da de de ci são dos ru -
mos da ati vi da de tu rís ti ca em âm bi to lo cal. Esta ini ci a-
ti va já vem ob ten do sig ni fi ca ti vos re sul ta dos na par ti-
ci pa ção po pu lar e sen do uti li za do como mo de lo de re -
fe rên cia pela or ga ni za ção mun di al do tu ris mo.

Mas pre ci sa mos avan çar ain da mais: es pe ra-
mos que o Pla no Na ci o nal de Tu ris mo, que ora está
sen do lan ça do, ve nha re al men te a de sen vol ver uma
po lí ti ca que crie me ca nis mos para me lho ria da in-
fra-es tru tu ra, de fo men to e ori en ta ção às ações pri va-
das e de me di das que ob je ti vem a pro te ção do
meio-am bi en te, es tí mu lo e res ga te das ca rac te rís ti-

cas so ci o cul tu ra is dos lo ca is e po pu la ções en vol vi-
das. O tu ris mo no Bra sil pre ci sa ser in te gra do e
auto-sus ten tá vel.

Enfim, para con clu ir, se nho ras e se nho res se na-
do res, te nho sem pre dito que de nada vale o co nhe ci-
men to, pro je tos e si mu la ções teó ri cas, se não fo rem
acom pa nha dos  de efe ti va ção e de von ta de  po lí ti ca.

Bons pro je tos , pes qui sas e idéi as exis tem, mas
é pre ci so fa zer do dis cur so a prá ti ca. De nos sa par te,
es ta re mos sem pre pron tos e dis pos tos a co la bo rar
com o tu ris mo bra si le i ro. Espe ra mos o mes mo de
nos sos co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, con vi do o Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho para fa zer uso da pa la vra, por cin co
mi nu tos.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va ina u gu rou, no dia
30 de abril, na quar ta-fe i ra pas sa da, o La bo ra tó rio de
Tec no lo gia Oceâ ni ca (LabO ce a no), da Co or de na ção
dos Pro gra mas de Pós-gra du a ção de Enge nha ria, da
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (Cop-
pe/UFRJ), onde foi ins ta la do o mais pro fun do tan que
oceâ ni co do mun do.

Ca paz de re pro du zir as prin ci pa is ca rac te rís ti-
cas do meio am bi en te ma ri nho e si mu lar fe nô me nos
que ocor rem em lâ mi nas d’água su pe ri o res a dois mil
me tros de pro fun di da de, o LabO ce a no re pre sen ta um 
su por te tec no ló gi co es tra té gi co para o Bra sil, que
pos sui mais de 90% de suas re ser vas de pe tró leo
con cen tra das no mar, e tam bém para as in dús tri as do 
se tor pe tro lí fe ro e na val.

O tan que oceâ ni co com por ta 23 mi lhões de li -
tros de água, e sua al tu ra cor res pon de a um pré dio de 
oito an da res. Hoje, só exis tem no mun do duas ins ta la-
ções com ca rac te rís ti cas si mi la res às do tan que pro -
je ta do pe los pes qui sa do res da Cop pe: o Ma rin tek, na
No ru e ga, e o Ma rin, na Ho lan da.

A ina u gu ra ção do LabO ce a no con so li da a po si-
ção de van guar da da Cop pe, ins ti tu i ção que, em
2003, co me mo ra 40 anos de exis tên cia e cujo tra ba-
lho de seus pes qui sa do res con tri bu iu para que o Bra -
sil se tor nas se um dos lí de res mun di a is na ex plo ra ção
de pe tró leo no mar – evi den te men te, jun to com os
téc ni cos da Pe tro bras.

Para a vi a bi li za ção des se la bo ra tó rio, fo ram in -
ves ti dos R$16,1 mi lhões, dos qua is R$15 mi lhões
pro ve ni en tes dos ro yal ti es do pe tró leo, re pas sa dos
pela Fi nep por meio do fun do se to ri al CTPETRO, do
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Mi nis té rio de Ciên cia & Tec no lo gia, e R$1 mi lhão con -
ce di do pelo Go ver no do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Ve jam V. Exªs – e é este o prin ci pal re gis tro que
eu gos ta ria de fa zer –que mais de 93% do in ves ti men-
to para a re a li za ção des sa obra é ori un da de re cur sos
do CT-Pe tro, que, aliás, já foi tema de um re cen te pro -
nun ci a men to que fiz des ta tri bu na de vi do a sua im-
por tân cia para a pes qui sa e tec no lo gia do se tor de
pe tró leo e gás – e tam bém de ex tre ma im por tân cia
para as uni ver si da des, so bre tu do as do Nor te e Nor -
des te bra si le i ro; des de que 40% dos re cur sos do
CTPETRO se jam obri ga to ri a men te in ves ti dos no
Nor te e Nor des te do País.

No tem que além de ga ran tir ma i or se gu ran ça e
con fi a bi li da de aos pro je tos de es tru tu ras flu tu an tes e
às ope ra ções no mar da Pe tro bras e de ou tras em pre-
sas ex plo ra do ras de pe tró leo, as se gu ran do a pre ser-
va ção do meio am bi en te e das es tru tu ras e equi pa-
men tos que, em ge ral, exi gem ele va do apor te de ca -
pi tal, o LabO ce a no da Cop pe vai pro por ci o nar gran -
des van ta gens téc ni cas e eco nô mi cas para as em pre-
sas se di a das no País e na Amé ri ca do Sul.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com
imen sa sa tis fa ção que faço este bre ve re gis tro, por
acre di tar que ex pe riên ci as exi to sas, como as do
LabO ce a no da Cop pe, se rão cada vez mais fre qüen-
tes na me di da em que o Go ver no con ti nue a in ves tir
em pes qui sa e tec no lo gia, res sal tan do o pa pel fun da-
men tal do CTPETRO nes te pro ces so.

Con tu do, não é de ma is lem brar à Casa que,
des de o ano de 2001, o pro gra ma CTPETRO vem
sen do des mon ta do gra da ti va men te por ini ci a ti vas do
Exe cu ti vo. Ini ci al men te, pelo sim ples des con tin gen ci-
a men to or ça men tá rio e, por fim, cul mi nan do com des -
vin cu la ções de fi ni ti vas, em va lor e tem po.

Por isso, é com gran de pre o cu pa ção que re gis-
tro, no va men te, a tra mi ta ção, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, do Pro je to de Lei nº 7.188, de 2002, de au to ria do 
Exe cu ti vo, pro pon do a des vin cu la ção de 50% dos re -
cur sos do CTPETRO, por pra zo in de fi ni do, des vir tu-
an do des sa for ma, sig ni fi ca ti va men te, o pro gra ma e
sua fi na li da de.

Con cluo, por tan to, en fa ti zan do a im por tân cia da 
ma nu ten ção do Fun do Se to ri al do Pe tró leo, do
CTPETRO, em seu for ma to ori gi nal, e de pro gra mas
se me lhan tes para o fu tu ro do de sen vol vi men to tec no-
ló gi co e eco nô mi co do País. Só as sim po de re mos ter
no vos em pre en di men tos como o LabO ce a no.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim, por cin co mi nu tos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, de fato, tra ta-se de uma co mu ni ca ção ur -
gen te.

Os prin ci pa is jor na is, em tem po real e em man -
che te, des ta cam, ago ra pela tar de, que o Mi nis tro do
Tra ba lho e Empre go, Sr. Ja ques Wag ner, de fen de o
fim do pa ga men to do 13º sa lá rio pe las pe que nas em -
pre sas.

Sr. Pre si den te, logo que li a no tí cia, fa lei com o
Lí der Tião Vi a na, de quem ouvi, de ime di a to: “Paim, li -
gue para o Mi nis tro Ja ques Wag ner por que a no tí cia
não pode ser ver da de i ra.” Eu o fiz e fui au to ri za do a,
no ple ná rio, di zer que em ne nhum mo men to S. Exª
pre ga o fim do 13º sa lá rio, pois se ria uma pro pos ta to -
tal men te ab sur da.

Se na dor Pe dro Si mon, te nho o ma i or or gu lho de 
di zer que o 13º sa lá rio sur giu gra ças a um ex-De pu ta-
do Fe de ral do Rio Gran de do Sul – e te nho cer te za de
que V. Exª, na épo ca, acom pa nhou a sua cri a ção,
tam bém –, o Sr. Flo ri ce no Pa i xão.

O 13º sa lá rio, para nós, é in to cá vel. Con se qüen-
te men te, eu não es pe ra va ou tra po si ção do Sr. Mi nis-
tro Ja ques Wag ner, pois eu fi ca ria numa po si ção de
mu i to ma i or cons tran gi men to do que eu tive em ou tro
as sun to pon tu a do da Pre vi dên cia. Assim, re pi to que,
fe liz men te, pos so ga ran tir à Casa que essa no tí cia
não é ver da de i ra e que o dé ci mo ter ce i ro sa lá rio para
fun ci o ná ri os de pe que nas em pre sas, que re pre sen-
tam 70% dos tra ba lha do res do País, está ga ran ti do e
é in to cá vel.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer uma re fe rên cia
es pe ci al ao Pre si den te Lula por ter no me a do o pri me-
i ro Mi nis tro ne gro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Dr.
Jo a quim Bar bo sa, que ocu pa rá uma de suas onze ca -
de i ras.

Srªs e Srs. Se na do res, pos so fa zer crí ti cas pon -
tu a das quan to à Pre vi dên cia, mas, ori en ta do pelo Lí -
der Tião Vi a na e pelo Pre si den te do Par ti do, com pa-
nhe i ro Ge no í no, es tou es ta be le cen do um pro ces so
de diá lo go com a Ban ca da e com o Exe cu ti vo.

Nes te mo men to, que ro cum pri men tar o nos so
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va por ter en ca mi-
nha do à Casa, em bo ra o as sun to te nha sido apro va-
do por voto sim bó li co e por una ni mi da de, o ar qui va-
men to de fi ni ti vo do pro je to que fle xi bi li za va a CLT.
Esse pro je to sim, na li nha da pre ca ri za ção, aca ba ria
ter mi nan do com o as sun to que tra go nes te mo men to
ao de ba te, que é o dé ci mo ter ce i ro.

A po si ção do Pre si den te Lula é a fa vor do dé ci-
mo ter ce i ro sa lá rio, já de mons tra da no mo men to em
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que pede o ar qui va men to do pro je to que pra ti ca men-
te aca ba va com os di re i tos tra ba lhis tas que cons tam
na CLT e tam bém nos arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 11º e 12º da
nos sa Cons ti tu i ção.

Faço es ses in for mes, Sr. Pre si den te, na cer te za
ab so lu ta de que um pro je to des sa na tu re za não po de-
ria vir do nos so Go ver no, como foi con fir ma do pelo
Mi nis tro Ja ques Wag ner.

Por di ver sas ve zes ocu pei a tri bu na do Se na do
para fa lar de uma ação mo vi da em 1977, não pelo Se -
na dor Pa u lo Paim, mas pela Co bap – Con fe de ra ção
Bra si le i ra de Apo sen ta dos e Pen si o nis tas.

De 1997 a 2001, a re cu pe ra ção dos ven ci men-
tos dos apo sen ta dos pas sou a ser cor ri gi da pelo
INPC, en quan to as con tri bu i ções dos tra ba lha do res
era cor ri gi da pelo IGPDI. Ora, se para a con tri bu i ção
usa va-se o IGPDI, se ria na tu ral que tam bém o fos se
para o re a jus te dos ven ci men tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 1997,
acom pa nhei a Co bap, e as sis ti ao jul ga men to que se
deu nes ta se ma na, no Con se lho Fe de ral de Jus ti ça,
no qual, por 7 vo tos a 3, de ci diu-se a fa vor dos apo-
sen ta dos e pen si o nis tas.

É bom lem brar que isso re pre sen ta um re a jus te
de 25% para quem ga nha de 1 a 6,5 ou 7 sa lá ri os mí -
ni mos.

Tra ta-se de uma de ci são que não teve ne nhu ma
in ter fe rên cia mi nha, até por que se ria um ab sur do se
um Se na dor ti ves se con di ção de in flu en ci ar uma de -
ci são, quer seja do Con se lho Fe de ral de Jus ti ça ou do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Foi uma de ci são to ma da
na que la Casa e da qual o Exe cu ti vo re cor reu ao Su -
pre mo, onde ocor re rá a úl ti ma de ci são.

Faço este es cla re ci men to para di zer que não
sou au tor de ação ne nhu ma, por que, da for ma como
foi di vul ga do, tem-se a im pres são de que o Se na dor
Pa u lo Paim vai re ce ber R$27 bi lhões me di an te o re -
sul ta do des sa ação.

Re pi to que não movi ação ne nhu ma, ne nhu ma.
Quem o fez foi a en ti da de dos apo sen ta dos que ga -
nham de 1 a 7 sa lá ri os mí ni mos.

Isso cons ti tu i rá um bom de ba te no Su pre mo Tri-
bu nal Fe de ral, como acon te ceu com os 147%, cuja
ação, sim, pos so di zer que foi de mi nha au to ria, por -
que en ca mi nhei um pro je to na Câ ma ra e no Se na do,
apro vei por una ni mi da de, o Go ver no, na épo ca não
quis pa gar, fo mos ao Su pre mo e ga nha mos. E fo ram
pa gos os 147%. 

Eram es ses os es cla re ci men tos que que ria
pres tar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su-
ces si va men te pe los Srs. Le o nel Pa van e De -
mós te nes Tor res.

O SR. PRESIDENTE (De mós te nes Tor res) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para uma co -

mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Se na-
dor Tião Vi a na, sei que V. Exª tem que se re ti rar do
ple ná rio de vi do a um pro ble ma pes so al, mas não po -
de ria de i xar de ma ni fes tar o meu agra de ci men to a V.
Exª e ao Mi nis tro da Jus ti ça pe las pro vi dên ci as que
fo ram to ma das, pro va vel men te não com base no meu 
pro nun ci a men to, mas por uma re vi são da qui lo que
me afli giu an te on tem quan do, num re cor te de jor nal, li 
que o Go ver no ha via cor ta do 20,1% da es tru tu ra da
Po lí cia Fe de ral.

Re ce bi um te le fo ne ma, on tem, do Mi nis tro Már -
cio Tho maz Bas tos, pes soa que ad mi ro e que é nos so
ami go, di zen do que es ta va sen do re vis ta e re com pos-
ta a or ga ni za ção da Po lí cia Fe de ral, e que es ta va sen -
do in cen ti va da a re a li za ção de con cur sos para o au -
men to do seu efe ti vo.

V. Exª, num apar te, mos trou a sua sen si bi li da de
e o seu de se jo de apo i ar a Po lí cia Fe de ral, en tão não
po de ria de i xar de re co nhe cer, pe ran te meus Pa res, a
efi ciên cia da li de ran ça que V. Exª exer ce, em nome do 
Go ver no, nes ta Casa. 

Gos ta ria que V. Exª le vas se os meus agra de ci-
men tos ao Mi nis tro da Jus ti ça pe las pro vi dên ci as.

Gos ta ria de in for mar ao Se na dor Mão San ta, do
Pi a uí, que o pro ble ma da po lí cia do Rio de Ja ne i ro
está sen do equa ci o na do. O Su pe rin ten den te Mar ce lo
Ita gi ba de i xa a Su pe rin ten dên cia e as su me a Sub se-
cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca. E para a Su pe rin ten-
dên cia está indo o Dr. Ro ber to Pre ci o so Jú ni or, que
per ma ne ceu por pou co tem po no Espí ri to San to,
onde a si tu a ção tam bém era gra ve. A di re ção da Po lí-
cia Fe de ral hou ve por bem re mo vê-lo para o Rio de
Ja ne i ro para que, tal vez, numa ope ra ção con jun ta,
pos sam tra ba lhar para mi ni mi zar a vi o lên cia, essa si -
tu a ção de de sa fio per ma nen te que a mar gi na li da de
tem im pos to à Go ver na do ra, que, pro va vel men te em
de ses pe ro, em uma en tre vis ta, mos trou es tar qua se
que in ca pa ci ta da para en fren tar esse de sa fio. São
ações ter ro ris tas, que não têm o ob je ti vo de rou bar,
fur tar, as sal tar, mas des mo ra li zar a au to ri da de cons ti-
tu í da, me tra lhan do lo ca is in cer tos e ci da dãos de
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bem, sem ne nhum ob je ti vo que jus ti fi que a ação
como cri mi no sa. São ações ter ro ris tas e como tal de -
vem ser tra ta das. Não po de mos ser to le ran tes quan -
do a vi o lên cia al can ça tal ín di ce.

Sr. Pre si den te, há pou co o Se na dor Hé lio Cos ta
não quis di zer o nome do ban di do, mas eu digo: Fer -
nan di nho Be i ra-Mar. Não vejo por que es con der, já
que se tra ta, hoje, de um ho mem re pu di a do por toda a 
so ci e da de. Sei que a va i da de do mar gi nal é enal te ci-
da por ma té ri as pu bli ca das a seu res pe i to, e que, a
cada vez, ele quer fa zer uma ação mais vi o len ta, para
po der apa re cer mais e cri ar con di ção de res pe i to en -
tre os seus “pa res”. E Fer nan di nho Be i ra-Mar é um
ho mem des se tipo, que re sol ve ma tar seus con cor-
ren tes den tro da pró pria ca de ia, e con se gue êxi to.

Qu an to ao uni for me dos pri si o ne i ros, te mos que 
dis cu tir um pou co mais acer ca do re gi me car ce rá rio.
Em um pro nun ci a men to, vou tra zer da dos, in for ma-
ções mais cla ras so bre o que São Pa u lo está fa zen do
no sis te ma car ce rá rio. Lá, está-se al te ran do toda a
sis te má ti ca de “de pó si to de pre sos”, para trans for-
má-los em pre sí di os re al men te, in clu si ve com cen tros
de res so ci a li za ção, a fim de re cu pe rar os de pe que na
po ten ci a li da de agres si va.

Sei que o Se na dor De mós te nes Tor res está em
uma Co mis são Espe ci al dis cu tin do o pro je to de se gu-
ran ça pú bli ca, e to dos es ses fa tos de ve rão, sem dú vi-
da al gu ma, ser re fe i tos com a ma i or ur gên cia.

Como fa la ram o Se na dor Pa pa léo, o Se na dor
Pa van, que usa ram da pa la vra hoje, com in ter ven ção
de ou tros Se na do res, eu dis cu tia com o Se na dor Mo -
re i ra Men des, du ran te a con ven ção do PFL – cujo re -
sul ta do e an da men to acre di to que o nos so Lí der co -
mu ni ca rá à Casa mais tar de –, so bre o tu ris mo. Em
São Pa u lo, Se na do ra Iris de Ara ú jo, cri a mos, à épo ca
em que lá me en con tra va – pen so que con ti nua em
ati vi da de –, um de par ta men to es pe ci a li za do em dar
se gu ran ça e as sis tên cia ao tu ris ta, por au to ri da des
po li ci a is.

Hoje, quan do dis cu ti mos pu bli ci da de e pro pa-
gan da, Se na dor Tou ri nho, no tu ris mo, não po de mos
nos es que cer de que a con tra pro pa gan da está no au -
men to da cri mi na li da de. O ci da dão es tran ge i ro, e
mes mo o na ci o nal, que que i ra vi si tar um Esta do em
que a vi o lên cia está es tam pa da nas pá gi nas dos jor -
na is, fica te me ro so e não vai. O tu ris mo ten de a cair
se não hou ver, pa ra le la men te, um sis te ma de se gu-
ran ça que dê tran qüi li da de ao tu ris ta, para que seja
res pe i ta do o seu pra zer e o seu di re i to de po der des -
fru tar das be le zas na tu ra is.

Era isso o que ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, o Sr. De mós te nes Tor res, 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. Pa u lo Paim, 1º
Vice-Pre si den te, e pelo Sr. Alme i da Lima.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Alme i da Lima) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, pela or dem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS.) – Sr. Pre -
si den te, ama nhã, sex ta-fe i ra, vai ha ver ses são?

O SR. PRESIDENTE (Alme i da Lima) – Se gun do
o Re gi men to, as ses sões se re a li zam de se gun da a
sex ta-fe i ra. As ses sões de se gun da e as de sex ta-fe i-
ra não são de li be ra ti vas.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, na sex ta-fe i ra pas sa da não hou ve ses são.
Nes ta vai ha ver?

O SR. PRESIDENTE (Alme i da Lima) – Se na dor
Pe dro Si mon, não há ne nhu ma de ci são em sen ti do
con trá rio.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Alme i da Lima) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor De mós te nes Tor res, que
fa la rá pela Li de ran ça do PFL.

V. Exª tem 5 mi nu tos para o seu pro nun ci a men-
to, Se na dor.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res: “Pro po nho ao povo ci vi li za do
não te cha mar de ma lan dro e sim de ra paz fol ga do.”
(Noel Rosa)

Cláu dio Abra mo foi um dos ma i o res jor na lis tas
des te País. Dono de tex to bri lhan te, era in tran si gen te
na de fe sa da li ber da de de ex pres são em um tem po
em que a cen su ra fa zia a to dos ca lar. Abra mo foi um
edi tor apa i xo na do pela no tí cia e um crí ti co se ve ro da
re a li da de do seu tem po. Mas a sua ma i or con tri bu i ção
ao jor na lis mo bra si le i ro, cer ta men te, foi a hon ra dez
do ho mem e do re pór ter. Cláu dio Abra mo en ten dia
ser des ne ces sá rio um re gi men to de con du ta es pe ci al
à im pren sa. Nas suas re co men da ções, o pro fis si o nal
da no tí cia de via se guir a éti ca do mar ce ne i ro: o que
era de fe so ao ci da dão co mum o era tam bém ao jor na-
lis ta.

A li ção do Abra mo é um bom con se lho para toda 
e qual quer pro fis são, in de pen den te men te das nor-
mas es ta tu í das em seus có di gos de éti ca. Mes mo as -
sim, em de sa ten ção às re gras co di fi ca das e ao com -
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pro mis so ín ti mo da de cên cia, al guns pro fis si o na is
ser vem-se de ten ta ções do lo sas e fe rem o equi lí brio
so ci al. Qu an do a si tu a ção se con su ma em prá ti cas re -
i te ra das é hora do le gis la dor as su mir a res pon sa bi li-
da de de im por li mi ta ções a de ter mi na das ati vi da des a 
fim de ga ran tir a cre di bi li da de das ins ti tu i ções e pro te-
ger a so ci e da de.

Em aten ção a esse de ver, apre sen tei à Co mis-
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do Se na do re la tó rio,
que já foi apro va do, ao pro je to de lei ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos que dis põe so bre a al te ra ção do
Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil. A ma té ria, de au to ria do De pu ta do Fe de ral Wil -
son San tos (PSDB–MT), acres cen ta um in ci so ao art.
30 da Lei nº 8.906/1994 que pro í be ao côn ju ge, com -
pa nhe i ro ou pa ren te, em li nha reta, co la te ral ou afim,
até o ter ce i ro grau, de mem bro de Tri bu nal, atu ar,
como ad vo ga do, pe ran te o res pec ti vo ór gão ju di ciá-
rio.

A fi na li da de do dis po si ti vo é de re for çar os prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is da im pes so a li da de e da mo ra li-
da de. Embo ra as leis pro ces su a is dis ci pli nem o im pe-
di men to dos ma gis tra dos quan do fi gu rem na re la ção
pa ren tes, como par tes ou ad vo ga dos, a pro i bi ção ex -
pres sa no re la tó rio é da ma i or pro ce dên cia e visa a
res ta be le cer pa drões éti cos fe ri dos por acon te ci men-
tos de do mí nio pú bli co inad mis sí ve is.

Embo ra, de acor do com o jor nal O Esta do de
S.Pa u lo, qua se to dos os Mi nis tros dos Tri bu na is Su -
pe ri o res, in clu si ve do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, te-
nham pa ren tes no co man do dos prin ci pa is es cri tó ri os
de ad vo ca cia de Bra sí lia, a gra vi da de do pro ble ma
emer giu em no vem bro de 2000, quan do o ad vo ga do
Da ni el Gar cia, fi lho do en tão Mi nis tro do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça, Jacy Gar cia Vi e i ra, im pe trou na que-
la Cor te re cur so con tra a co bran ça da Co fins – Con tri-
bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al –
em fa vor de um gru po de em pre i te i ros. Em edi to ri al, o
jor nal O Esta do de S.Pa u lo re ve lou que Da ni el Gar -
cia, sa be dor da po si ção con trá ria do pai mi nis tro,
mon tou es tra té gia na qual o ma gis tra do se da ria por
im pe di do de atu ar na lide e as sim se ria re mo vi do um
jul ga dor des fa vo rá vel.

O caso ga nhou ou tra di men são quan do a Mi nis-
tra do STJ, Eli a na Cal mon, pro pôs o adi ta men to da
de ci são do Tri bu nal e a apli ca ção da nor ma do Có di go
de Pro ces so Ci vil se gun do a qual é do ad vo ga do e
não do juiz o im pe di men to de atu ar na ação de po is
que a mes ma foi dis tri bu í da. A de ci são da Mi nis tra ob -
te ve o apo io do Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil, Re gi nal do de Cas tro, que re co nhe ceu a

gra vi da de do ape lo à in fluên cia pra ti ca da por ad vo ga-
dos pa ren tes de mem bros dos Tri bu na is.

Pou co an tes do edi to ri al do Esta dão, o jor nal
Va lor Eco nô mi co pu bli cou re por ta gem no mi nan do
os ad vo ga dos que se va lem das re la ções de pa ren-
tes co com os Mi nis tros dos Tri bu na is Su pe ri o res para
ob ter “fa ci li da des de fa zer au diên ci as in for ma is e ace -
le rar o jul ga men to dos seus pro ces sos”.

Sr. Pre si den te, no dia 27 de fe ve re i ro des te ano,
o jor nal Fo lha de S. Pa u lo de nun ci ou as re la ções pe -
ri go sas en tre o ad vo ga do Erick Vi di gal, fi lho do Mi nis-
tro do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, Edson Vi di gal, e a
qua dri lha de João Arcan jo Ri be i ro, che fe do cri me or -
ga ni za do no Esta do do Mato Gros so. Con for me apu -
ra ção re a li za da pela Po lí cia Fe de ral, o ad vo ga do su -
pos ta men te te ria ne go ci a do ha be as cor pus em fa vor
do gru po nar co tra fi can te, va len do-se de pres tí gio jun -
to ao ga bi ne te de seu pai. Caso se con fir mem as in -
ves ti ga ções da Po lí cia Fe de ral, qual ex pli ca ção será
dada à so ci e da de bra si le i ra de que o fi lho de um Mi -
nis tro pa tro ci na, den tro da se gun da ma i or Cor te de
Jus ti ça do País, in te res ses de nar co tra fi can tes?

O Có di go de Éti ca e Dis ci pli na da OAB pres cre-
ve o de ver do ad vo ga do de “pre ser var, em sua con du-
ta, a hon ra e a dig ni da de da pro fis são” e im põe ao
mes mo a abs ten ção de “uti li zar in fluên cia in de vi da
em seu be ne fí cio ou do cli en te”. De acor do com o Có -
di go, o pro fis si o nal deve ter a “cons ciên cia de que o
Di re i to é um meio de mi ti gar as de si gual da des para o
en con tro de so lu ções jus tas e que a lei é um ins tru-
men to para ga ran tir a igual da de de to dos”.

Os prin cí pi os éti cos são cla ros, mas a sua sim -
ples co di fi ca ção não tem o con dão de re pa rar as con -
du tas es qui vas e res ta be le cer a le al da de pro ces su al
nos ca sos es pe cí fi cos de trá fi co de in fluên cia mo ti va-
dos pe las re la ções de pa ren tes co. A OAB é uma ins ti-
tu i ção da ma i or cre di bi li da de des te País, sem pre foi
ba si lar à or dem de mo crá ti ca bra si le i ra, mas o seu
pró prio Pre si den te re co nhe ce a di fi cul da de de pu nir a
atu a ção fra u du len ta dos ad vo ga dos por fal ta de de-
nún cia for mal ao Con se lho de Éti ca.

A apro va ção do pro je to de lei re for ça rá a ho no-
ra bi li da de da Jus ti ça e da Advo ca cia. Em seu fa vor,
pesa a opi nião pre pon de ran te de mem bros do Po der
Ju di ciá rio, do Mi nis té rio Pú bli co e da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil.

O ex-Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
Mi nis tro Car los Vel lo so, de fen de a tese da pro i bi ção
de fi lhos de in te gran tes do Ju di ciá rio ad vo ga rem nos
Tri bu na is em que seus pais pra ti cam a ati vi da de ju di-
can te. O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Ge ral do
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Brin de i ro, con si de ra que a edi ção de lei nes se sen ti do
“pre ser va ria a li su ra e o res pe i to do Ju di ciá rio”. Já o
Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, Re gi-
nal do de Cas tro, e o Con se lho Fe de ral da OAB emi ti-
ram po si ção fa vo rá vel ao im pe di men to.

O pro je to de lei en con tra am pa ro en tre os ma i o-
res ope ra do res do Di re i to, visa afas tar a atu a ção in de-
vi da e ne ga ti va de ad vo ga dos que, pa ren tes de in te-
gran tes dos Tri bu na is, não pri mam suas con du tas
pelo prin cí pio cons ti tu ci o nal da mo ra li da de e go zam
de pri vi lé gi os es cu sos na de fe sa de suas ca u sas.

Sr. Pre si den te, en ten do que esta Casa, mu ni da
do de ver de sem pre per se guir o prin cí pio da de cên-
cia, há de apro var, no mo men to aza do, o pre sen te
pro je to de lei, para que não pa i rem dú vi das so bre a
hon ra do Po der Ju di ciá rio, para o bem da ati vi da de
ad vo ca tí cia e a ma nu ten ção da es ta bi li da de ins ti tu ci-
o nal.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. De mós te nes
Tor res, o Sr. Alme i da Lima, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro -
meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. De mós te nes
Tor res, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Alme i da Lima.

O SR. PRESIDENTE (Alme i da Lima) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Aze re do, que fa la-
rá pela Li de ran ça do PSDB.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, a ins ti tu i ção de ur nas ele trô ni-
cas no Bra sil foi um gran de avan ço tec no ló gi co. Em
1996, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral apre sen tou as pri -
me i ras ur nas ele trô ni cas, que fo ram usa das, na épo -
ca, em 32% das se ções.

Já em 2000 e 2002, todo o Bra sil vo tou em ur nas
ele trô ni cas. Entre tan to, no ano pas sa do, de vi do a al -
gu mas dú vi das, foi co lo ca da a ne ces si da de de se re -
cor rer ao voto im pres so, para pos sí vel re con ta gem ou 
mes mo para o re gis tro do voto. Assim acon te ceu em
par te das ur nas; na ver da de, isso se deu em 20 mil
se ções ele i to ra is no ano pas sa do.

O re sul ta do, apre sen ta do pe los téc ni cos do Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, é o de que essa ins ti tu i ção
do voto im pres so ape nas atra sou a vo ta ção, e a sua
uti li za ção na to ta li da de dos vo tos em todo Bra sil, pre-
vis ta para as pró xi mas ele i ções, che ga ria a um cus to

es ti ma do da or dem de R$350 mi lhões para adap ta-
ção e tre i na men to.

Des sa ma ne i ra, con si de ran do que se tra ta de
um gran de avan ço tec no ló gi co do Bra sil – ain da ago -
ra, nas ele i ções pre si den ci a is do Pa ra guai, as ur nas
ele trô ni cas bra si le i ras fo ram uti li za das e, mais uma
vez, ob ti ve ram um gran de su ces so, sem a ocor rên cia
de fra u des –, es tou pro pon do o pro je to de lei que abo -
le a ne ces si da de de voto im pres so, já que este se
mos trou des ne ces sá rio. Te mos que con fi ar numa tec -
no lo gia que é se gu ra.

Da mes ma ma ne i ra, es ta re mos pro pon do o voto 
di gi tal, ou seja, o voto é fe i to na urna ele trô ni ca, mas
ha ve rá o re gis tro di gi tal, para que os pes qui sa do res
pos sam uti li zá-lo e mes mo para que a re con ta gem
pos sa ser fe i ta, já que essa era re al men te uma la cu na
da pri me i ra ver são das ur nas ele trô ni cas. Esta re mos
subs ti tu in do, por tan to, o voto im pres so por um voto di -
gi ta li za do, de aces so ele trô ni co para pes qui sa e pos -
sí vel re con ta gem.

Peço às Srªs Se na do ras e aos Srs. Se na do res
que agi li zem o an da men to des se pro je to, já que o Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral pre ci sa rá pre ver, em seus
gas tos para o pró xi mo ano, a ne ces si da de de R$350
mi lhões, caso essa lei não seja apro va da. Esse re cur-
so, evi den te men te, po de rá ser uti li za do para vá ri os
ou tros fins.

Este é, sem dú vi da al gu ma, um pon to de or gu-
lho para os bra si le i ros: a de mo cra cia al can ça da por
meio das ur nas ele trô ni cas, que es tão à pro va de fra -
u de e que sig ni fi cam ra pi dez em todo pro ces so de vo -
ta ção no Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Alme i da Lima) – So bre a

mesa, ofí cio que será lido pelo 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Edu ar do Aze re do.

É lido o se guin te:

Ofí cio/GSFA/111/2003

Bra sí lia, 8 de maio de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co o meu des li ga men to, em ca rá ter de fi-

ni ti vo, do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar do
Se na do Fe de ral.

Escla re ço a Vos sa Exce lên cia que não vejo
mais ra zão para a exis tên cia do re fe ri do co le gi a do,
que pas sa rá a ter fun ções de co ra ti vas, em face das
de ci sões ado ta das pelo Se na do Fe de ral após as con -
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clu sões dos tra ba lhos do Con se lho na sua fase pre li-
mi nar, em re la ção à De nún cia n.º 1 de 2003.

Ante o ex pos to, so li ci to a Vos sa Exce lên cia se
dig ne ado tar as pro vi dên ci as ca bí ve is.

Aten ci o sa men te, – Flá vio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Alme i da Lima) – O ex pe-

di en te lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.

1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Aze re-
do.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 172, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.504, de 30 de se-
tem bro de 1997 e a Lei nº 10.408, de 10
de ja ne i ro de 2002 para im plan tar o re gis-
tro di gi tal do voto.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 59 e § 1º do art. 66 da Lei nº 9.504,

de 30 de se tem bro de 1997, com as al te ra ções in tro-
du zi das pela Lei nº 10.408, de 10 de ja ne i ro de 2002,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 59 ..................................................
..............................................................
§ 4º A uma ele trô ni ca dis po rá de me-

ca nis mo que, me di an te as si na tu ra di gi tal,
per mi ta o re gis tro di gi tal de cada voto e a
iden ti fi ca ção da urna em que foi re gis tra do,
res guar da do o ano ni ma to do ele i tor.

§ 5º Ca be rá à Jus ti ça Ele i to ral de fi nir a 
cha ve de se gu ran ça e iden ti fi ca ção da uma
ele trô ni ca, de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or.

§ 6º Ao fi nal da ele i ção, a uma ele trô ni-
ca pro ce de rá à as si na tu ra di gi tal do ar qui vo
de vo tos, com apli ca ção do re gis tro de ho rá-
rio e do ar qui vo do bo le tim de urna, de ma -
ne i ra a im pe dir a subs ti tu i ção de vo tos e o
ques ti o na men to do pe río do de vo ta ção.

§ 7º (Re vo ga do)
....................................................(NR.)”
“Art. 61A. (Re vo ga do)”
“Art. 66. .................................................
§ 1º To dos os pro gra mas de com pu ta-

dor de pro pri e da de do Tri bu nal Su pe ri or Ele -
i to ral, de sen vol vi dos por ele ou sob sua en -
co men da, uti li za dos nas ur nas ele trô ni cas
para os pro ces sos de vo ta ção e apu ra ção,
nas suas fa ses de es pe ci fi ca ção e de sen vol-
vi men to, po de rão ser acom pa nha dos por

téc ni cos in di ca dos pe los par ti dos po lí ti cos,
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil (OAB) e
Mi nis té rio Pú bli co, até seis me ses an tes de
cada ele i ção e, con clu í dos, se rão apre sen-
ta dos para aná li se, aos re pre sen tan tes cre -
den ci a dos dos par ti dos e co li ga ções, até 20
dias an tes da ele i ção, nas de pen dên ci as do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, na for ma de pro -
gra mas-fon te e pro gra mas exe cu tá ve is, in-
clu si ve os sis te mas apli ca ti vo e de se gu ran-
ça e as bi bli o te cas es pe ci a is, sen do que as
cha ves ele trô ni cas pri va das e se nhas ele trô-
ni cas de aces so man ter-se-ão no si gi lo da
Jus ti ça Ele i to ral.

§ 2º Ocor ren do a ne ces si da de de qual -
quer al te ra ção nos pro gra mas, após a fase
de apre sen ta ção de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or, dar-se-á co nhe ci men to aos re pre-
sen tan tes dos par ti dos po lí ti cos e ou co li ga-
ções para que se jam no va men te ana li sa dos
e la cra dos.

....................................................(NR.)”

Art. 2º Fica re vo ga do o Art. 4º da Lei nº 10.408, 
de 10 de ja ne i ro de 2002.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, ob ser va do o dis pos to no art. 16 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 4, de 1993.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Lei ora apre sen ta do visa, me di an te
al te ra ção do art. 59, da Lei nº 9.504, de 1997, e em
par ti cu lar a Lei nº 10.408, de 2002, que de ter mi na a
im plan ta ção gra da ti va da im pres são do voto nas
umas ele trô ni cas, a im plan ta ção do re gis tro di gi tal do
voto em subs ti tu i ção ao voto im pres so.

O re gis tro do voto em pa pel, o cha ma do voto im -
pres so, apre sen tou pon tos po si ti vos como a pos si bi li-
da de de re con ta gem de vo tos in de pen den te de pro -
ble mas nas mí di as mag né ti cas, óti cas e ele trô ni cas; a 
pos si bi li da de da apu ra ção da vo ta ção di re ta men te na
se ção, em caso de fa lha nos pro ce di men tos nor ma is
de con tin gên cia ou quan do al gum pro ce di men to é
pos to em dú vi da e con tri bu iu para au men tar a con fi-
an ça na urna ele trô ni ca, in clu si ve pela con fe rên cia re -
a li za da en tre os bo le tins de urna im pres sos e a urna
ele trô ni ca.

Mas deve-se re gis trar que a im pres são do voto é 
uma ope ra ção me câ ni ca e, con se qüen te men te, gera
um ín di ce de fa lhas ma i or que qual quer ação ele trô ni-
ca, haja vis ta a ex pe riên cia do auto-aten di men to ban -
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cá rio que su pri miu pro gres si va men te a im pres são de
com pro van tes, a me nos das ope ra ções onde o re gis-
tro im pres so ain da é re que ri do.

Algu mas di fi cul da des en con tra das no uso das
ur nas com voto im pres so são re le van tes quan do se
ima gi na a ex pan são para as de ma is 350.000 ur nas
que ain da não con tém este dis po si ti vo. Aqui re la ci o-
na mos al gu mas de las:

• de mo ra na vo ta ção ma i or que nas se ções
onde não ha via voto im pres so;

• nú me ro ex pres si vo de pane nas im pres so ras,
por ato la men to do pa pel;

• pro ce di men to mais de mo ra do na car ga dos
pro gra mas;

• exi gên cia de en vio de ma te ri al de vo ta ção ma -
nu al para as se ções;

• tre i na men to dos me sá ri os mais com ple xo,
con tra ri an do a ori en ta ção ge ral de sim pli fi ca ção do
pro ces so ele i to ral;

• o ele i tor agiu como se não exis tis se o voto im -
pres so, pou cos se in te res san do pela con fe rên cia do
mes mo e sen do mu i to sig ni fi ca ti vo o nú me ro da que-
les que sa í ram da ca bi ne sem con fir mar o voto im-
pres so;

• ao cor ri gir duas ve zes, mu i tos ele i to res se ne -
ga ram a vo tar por cé du la, não re tor nan do à se ção
ele i to ral;

• a por ta de co ne xão do mó du lo im pres sor, além 
de apre sen tar pro ble mas de co ne xão, é uma por ta
aber ta à in tru são e ten ta ti va de fra u de.

A subs ti tu i ção da im pres são do voto de que tra ta
o pre sen te Pro je to de Lei, pelo re gis tro di gi tal do voto
em cada car go dis pu ta do, com a iden ti fi ca ção da urna 
ele trô ni ca onde ocor reu o re gis tro e a pos si bi li da de
de sua re cu pe ra ção, seja para re con ta gem ele trô ni ca,
seja em fu tu ras aná li ses, res guar dan do o ano ni ma to
do ele i tor, de cer to irá acres cen tar se gu ran ça e trans -
pa rên cia ao pro ces so ele i to ral, tor nan do dis pen sá vel
a im pres são do voto para con fe rên cia por par te do
ele i tor.

Ade ma is, a as si na tu ra di gi tal de cada voto, ob ti-
da me di an te a apli ca ção de sis te ma de crip to gra fia
ba se a da em tec no lo gia de cha ves as si mé tri cas, co-
nhe ci do como Infra-es tru tu ra de Cha ves Pú bli cas, ga -
ran ti rá a iden ti da de ou au ten ti ca ção da uma re gis tra-
do ra, a in te gri da de de cada re gis tro di gi tal e até o si gi-
lo da que le re gis tro, se as sim for re que ri do pelo Tri bu-
nal Su pe ri or Ele i to ral (TSE).

Tra ta-se de tec no lo gia já con sa gra da em todo o
mun do, ga ran tin do as tran sa ções ele trô ni cas na in ter-

net, e no caso bra si le i ro, a trans mis são se gu ra das De -
cla ra ções de Impos to de Ren da, que nes te ano atin gi-
ram o vo lu me de qua se 17 mi lhões de de cla ra ções.
Ain da, em 22 de abril des te ano o Sis te ma de Pa ga-
men tos Bra si le i ro (SPB), ou tro usuá rio des ta tec no lo-
gia, com ple tou um ano de fun ci o na men to se gu ro na
trans mis são em tem po real das Trans fe rên ci as Ele trô-
ni cas Dis po ní ve is (TED), mon tan do a mais de R$1,5
bi lhão de re a is no pe río do, sem o re gis tro de uma só
ocor rên cia de de fe i to, trans for man do cada tran sa ção
em do cu men to di gi tal com pre sun ção le gal, con for me
a le gis la ção da ICP-Bra sil. Ou tro exem plo é a as si na tu-
ra pelo Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca dos atos a
ele per ti nen tes em do cu men tos di gi ta is, a par tir de de -
zem bro de 2002, acom pa nha dos da pu bli ca ção in te-
gral do Diá rio Ofi ci al da União – DOU, pela in ter net,
na for ma de do cu men to di gi tal, só sen do im pres so em
pe que nos vo lu mes ou me di an te so li ci ta ção.

A as si na tu ra di gi tal irá ofe re cer ga ran tia adi ci o nal
ao acres cer ao re gis tro do voto a iden ti fi ca ção da uma
em que ele foi re gis tra do, sem, no en tan to, ha ver a pos -
si bi li da de de iden ti fi ca ção do ele i tor, uma vez que os
vo tos, à me di da que fo rem sen do re gis tra dos, se rão
de po si ta dos ale a to ri a men te na urna ele trô ni ca, im pe-
din do qual quer vin cu la ção en tre o voto e o ele i tor.

Não pas sa des per ce bi da a van ta gem, iné di ta
tal vez no mun do, que é a pos si bi li da de de aná li se,
seja pe los es tu di o sos do pro ces so ele i to ral, seja pe -
los par ti dos po lí ti cos, seja pe los pró pri os can di da tos
e seus apo i a do res, de cada re gis tro de voto, ava li an-
do por exem plo o re sul ta do das co li ga ções par ti dá ri-
as, a fi de li da de do ele i tor a um par ti do ou mes mo a
con cen tra ção de vo tos em com bi na ção de can di da tu-
ras ao ple i to ma jo ri tá rio e ao pro por ci o nal. Na tu ral-
men te es tes es tu dos le va rão ao aper fe i ço a men to do
pro ces so ele i to ral bra si le i ro com sub sí di os im por tan-
tes para a re for ma po lí ti ca que ain da está por se dis -
cu tir, por se rem re sul ta do de apu ra ções re a is, pro va-
vel men te me lho res que as me lho res pes qui sas es ta-
tís ti cas de opi nião.

Res ta ain da mais uma van ta gem, a eco nô mi ca,
sem pre re le van te quan do se tra ta da ad mi nis tra ção
de di nhe i ro pú bli co. E que os 350.000 mó du los im-
pres so res a se rem ins ta la dos nas umas ele trô ni cas
re ma nes cen te s sig ni fi ca rão a des pe sa de apro xi ma-
da men te R$250 mi lhões de re a is, in clu in do a aqui si-
ção dos mes mos e os ser vi ços ne ces sá ri os para a
mo di fi ca ção dos equi pa men tos. Mais, subs ti tu í do o
voto im pres so pelo re gis tro di gi tal, não ha ve rá ne ces-
si da de de cam pa nha de di vul ga ção nem de novo es -
for ço de tre i na men to, que re pre sen ta tam bém uma
ou tra des pe sa da or dem de R$100 mi lhões de re a is.
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Por sua vez, na mo di fi ca ção do art. 66, o que se
pre ten de éga ran tir aos par ti dos e co li ga ções um ma i-
or acom pa nha men to des de a es pe ci fi ca ção dos sis te-
mas até a sua con clu são.

Com isso, a par tir dos pri me i ros me ses do ano
ele i to ral, os re pre sen tan tes dos par ti dos po lí ti cos e
co li ga ções, des de que de vi da men te cre den ci a dos
jun to ao TSE, po de rão acom pa nhar as es pe ci fi ca-
ções e o de sen vol vi men to dos pro gra mas a se rem uti-
li za dos na que le ple i to, to man do co nhe ci men to de
todo o pro ce di men to de de fi ni ção e de sen vol vi men to,
de cu nho ope ra ci o nal ou le gal, dos pro gra mas en vol-
vi dos nas ele i ções. Ao fi nal, as sim que to dos os pro -
gra mas es ti ve rem con clu í dos, se rão apre sen ta dos
para aná li se e ma ni fes ta ção dos par ti dos po lí ti cos e
co li ga ções, o que po de rá ocor rer até 20 dias an tes
das ele i ções, vis to que já te rão acom pa nha do a es pe-
ci fi ca ção e o de sen vol vi men to, ape nas con fe rin do a
sua ade qua ção e se ma ni fes tan do quan do os mes-
mos es ti ve rem ope ra ci o na is para as ele i ções.

Re gis tre-se que, em que pese a boa in ten ção
das par tes, em to das as ele i ções que fo ram pro ces sa-
das ele tro ni ca men te, usan do umas ele trô ni cas ou
sim ples men te apu ra das e to ta li za das, a apre sen ta-
ção dos pro gra mas em pra zo exí guo para um mí ni mo
de aná li se pe los par ti dos po lí ti cos e co li ga ções, sem -
pre foi mo ti vo de des gas te en tre os téc ni cos das par -
tes, do TSE e dos par ti dos po lí ti cos, im pe din do que o
ob je ti vo de en ten di men to e trans pa rên cia so bre o fun -
ci o na men to dos pro gra mas e sis te mas fos se atin gi do.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2003. – Edu ar-
do Aze re do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

Do Sis te ma Ele trô ni co de Vo ta ção e da To ta li za-
ção dos Vo tos

Art. 59. A vo ta ção e a to ta li za ção dos vo tos se -
rão fe i tas por sis te ma ele trô ni co, po den do o Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral au to ri zar, em ca rá ter ex cep ci o nal, a 
apli ca ção das re gras fi xa das nos arts. 83 a 89.

1º A vo ta ção ele trô ni ca será fe i ta no nú me ro do
can di da to ou da le gen da par ti dá ria, de ven do o nome
e fo to gra fia do can di da to e o nome do par ti do ou a le -

gen da par ti dá ria apa re cer no pa i nel da urna ele trô ni-
ca, com a ex pres são de sig na do ra do car go dis pu ta do
no mas cu li no ou fe mi ni no, con for me o caso.

2º Na vo ta ção para as ele i ções pro por ci o na is,
se rão com pu ta dos para a le gen da par ti dá ria os Vo tos
em que não seja pos sí vel a iden ti fi ca ção do can di da-
to, des de que o nú me ro iden ti fi ca dor do par ti do seja
di gi ta do de for ma cor re ta.

3º A uma ele trô ni ca exi bi rá para o ele i tor, pri me i-
ra men te, os pa i néis re fe ren tes às ele i ções pro por ci o-
na is e, em se gui da, os re fe ren tes às ele i ções ma jo ri-
tá ri as.
....................................................................................

Art 66. Os par ti dos e co li ga ções po de rão fis ca li-
zar to das as fa ses do pro ces so de vo ta ção e apu ra-
ção das ele i ções, in clu si ve o pre en chi men to dos bo le-
tins de urna e o pro ces sa men to ele trô ni co da to ta li za-
ção dos re sul ta dos, sen do-lhes ga ran ti do o co nhe ci-
men to an te ci pa do dos pro gra mas de com pu ta dor a
se rem usa dos.

1º No pra zo de cin co dias, a con tar do co nhe ci-
men to dos pro gra mas de com pu ta dor a que se re fe re
este ar ti go, o par ti do ou co li ga ção po de rá apre sen tar
im pug na ção fun da men ta da à Jus ti ça Ele i to ral.

2º Os par ti dos con cor ren tes ao ple i to po de rão
cons ti tu ir sis te ma pró prio de fis ca li za ção, apu ra ção e
to ta li za ção dos re sul ta dos, con tra tan do, in clu si ve,
em pre sas de au di to ria de sis te mas, que, cre den ci a-
das jun to à Jus ti ça Ele i to ral, re ce be rão, pre vi a men te,
os pro gra mas de com pu ta dor e, si mul ta ne a men te, os
mes mos da dos au men ta do res do sis te ma ofi ci al de
apu ra ção e to ta li za ção.
....................................................................................

LEI Nº 10.408, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Alte 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.

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. 4º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de fi ni rá as
re gras de im plan ta ção pro gres si va do sis te ma de im -
pres são do voto, in clu si ve para as ele i ções de 2002,
obe de ci das suas pos si bi li da des or ça men tá ri as.
....................................................................................

(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.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 173, DE 2003

Adi ci o na o in ci so XI ao art. 39 da Lei 
nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 (Lei de
Exe cu ção Pe nal), para tor nar obri ga tó rio
o uso de uni for me pe los pre si diá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É acres ci do ao art. 39 da Lei nº 7.210, de

11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal, o se -
guin te in ci so:

“Art. 39. .................................................
..............................................................
XI  – uso obri ga tó rio de uni for me, se

con de na do à pena de re clu são, em re gi me
fe cha do.” (NR.)

Art. 2º Esta Lei en tra rá em vi gor 30 (trin ta) dias 
após sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Re cen te men te o con de na do Fer nan di nho Be i-
ra-Mar foi trans fe ri do de Ala go as para São Pa u lo ves -
tin do je ans e uma ca mi se ta de gri fe fa mo sa. Des sa
for ma foi fo to gra fa do, e não ves tin do uni for me de pre -
si diá rio, como acon te ce ria em qual quer país. Assim, o 
Po der Pú bli co bra si le i ro per mi ti a gla mou ri za ção do
cri mi no so, fa zen do des te se nhor que co man da a vi o-
lên cia e o trá fi co, que cor rom pe o sis te ma car ce rá rio,
mo de lo para qual quer jo vem que pla ne je per pe trar no 
mun do do cri me.

Des de me a dos dos anos de 1980 que vá ri os pri -
vi lé gi os têm sido gra da ti va men te in cor po ra dos ao rol
de di re i tos mí ni mos que todo pre si diá rio tem de ter, a
pon to de ba nir do sis te ma pe ni ten ciá rio todo res quí cio
de exer cí cio da au to ri da de pú bli ca, sub ver ti da tam bém
pelo alto grau de cor rup ção en tra nha do no sis te ma. O
ex ces so de di re i tos  –  como o de ócio, o das cha ma-
das vi si tas ín ti mas, o de re ce ber ali men tos para es to-
ca gem nas ce las, o de não usar o in dis pen sá vel uni for-
me dis tin ti vo, den tre ou tros  –  eli mi nou a dis ci pli na pre -
si diá ria. Le ga do dis so são as re be liões per pe tra das
por fac ções cri mi no sas e a ame a ça que fre qüen te-
men te de po si tam pe ran te a so ci e da de bra si le i ra.

O uso do uni for me não per mi te dis tin ções en tre
re clu sos den tro de um es ta be le ci men to pe nal, evi tan do,
in clu si ve, de mons tra ções si len ci o sas de po der, como,
por exem plo, a en co men da, tes te mu nha da em Ban gu I,
de tê nis de mar cas es tran ge i ras para se rem usa dos
den tro da pe ni ten ciá ria. O uni for me evi ta ria ain da a
apar ta ção vir tu al en tre mem bros de fac ções cri mi no sas
ri va is. Além dis so, fa ci li ta ria a re cap tu ra de pre sos quan -
do fu gis sem, pois se ri am fa cil men te re co nhe ci dos.

A pre sen te pro pos ta ob je ti va re cu pe rar a dis ci-
pli na car ce rá ria, a au to ri da de do Esta do pe ran te os
cri mi no sos mais pe ri go sos, o que é de fun da men tal
im por tân cia para evi tar a ex pan são do po der pa ra le lo.

Sala das ses sões, 8 de maio de 2003. – Hé lio
Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

Art. 39. Cons ti tu em de ve res do con de na do:
I  – com por ta men to dis ci pli na do e cum pri men to

fiel da sen ten ça;
II  – obe diên cia ao ser vi dor e res pe i to a qual quer

pes soa com quem deva re la ci o nar-se;
III  – ur ba ni da de e res pe i to no tra to com os de -

ma is con de na dos;
IV  – con du ta opos ta aos mo vi men tos in di vi du a-

is ou co le ti vos de fuga ou de sub ver são à or dem ou à
dis ci pli na;

V  – exe cu ção do tra ba lho, das ta re fas e das or -
dens re ce bi das;

VI  – sub mis são à san ção dis ci pli nar im pos ta;
VII  – in de ni za ção à vi ti ma ou aos seus su ces so-

res;
VIII  – in de ni za ção ao Esta do, quan do pos sí vel,

das des pe sas re a li za das com a sua ma nu ten ção, me -
di an te des con to pro por ci o nal da re mu ne ra ção do tra -
ba lho;

IX  – hi gi e ne pes so al e as se io da cela ou alo ja-
men to;

X  – con ser va ção dos ob je tos de uso pes so al.
Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se ao pre so pro vi só rio,

no que cou ber, o dis pos to nes te ar ti go.
....................................................................................

(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 174, DE 2003

Insti tui o Pro gra ma de Alfa be ti za ção
e Ci da da nia na Empre sa – PACE.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Pro gra ma de Alfa be ti za-

ção e Ci da da nia na Empre sa – PACE, pelo qual as
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em pre sas de cons tru ção ci vil, es ta be le ci das no País,
po de rão for ne cer, gra tu i ta men te, au las de al fa be ti za-
ção aos em pre ga dos, nos ter mos des ta lei.

Art. 2º Se rão be ne fi ciá ri os do Pace os em pre ga-
dos das em pre sas re fe ri das no ca put do art. 1º, que
se dis pu se rem a ser al fa be ti za dos.

Art. 3º As au las se rão mi nis tra das por pro fes sor
ou al fa be ti za dor e, pre fe ren ci al men te, em re cin to co -
ber to, lo ca li za do em can te i ro de obras.

Art. 4º Para a exe cu ção e acom pa nha men to do
Pace, a em pre sa po de rá fir mar con tra tos ou con vê ni-
os com ins ti tu i ção pú bli ca ou pri va da, cuja ati vi da de
seja de di ca da ao en si no.

Art. 5º O for ne ci men to das au las, nos ter mos
des ta lei, ca rac te ri zar-se-á por:

I  –  não ter na tu re za sa la ri al;
II  –  não se in cor po rar à re mu ne ra ção para qua -

is quer efe i tos;
III  –  não cons ti tu ir base de in ci dên cia de con tri-

bu i ção pre vi den ciá ria ou do Fun do de Ga ran tia por
Tem po de Ser vi ço;

IV  –  não con fi gu rar ren di men to tri bu tá vel do tra -
ba lha dor.

Art. 6º As em pre sas que ade ri rem ao Pace te rão
prefe rên cia na ob ten ção de re cur sos no âm bi to dos
pro gra mas exe cu ta dos pe los es ta be le ci men tos fe de-
ra is de cré di to, es pe ci al men te jun to ao Ban co Na ci o-
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES e à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

Art. 7º Fica ins ti tu í do o selo “Empre sa Cons tru-
to ra da Ci da da nia”, a ser con ce di do pelo Go ver no Fe -
de ral às em pre sas que ade ri rem ao Pace.

Pa rá gra fo úni co. As em pre sas que ob ti ve rem o
selo “Empre sa Cons tru to ra da Ci da da nia” po de rão
uti li zá-lo em pe ças pu bli ci tá ri as, pla cas in for ma ti vas e 
pa péis tim bra dos, como for ma de de mons trar à so ci e-
da de o exer cí cio de res pon sa bi li da de so ci al em pre sa-
ri al.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É com in dis far çá vel or gu lho e sa tis fa ção que
apre sen ta mos o pre sen te pro je to de lei que visa ins ti-
tu ir o Pro gra ma de Alfa be ti za ção e Ci da da nia na
Empre sa  –  PACE. Por meio des te pro gra ma, as em -
pre sas da in dús tria da cons tru ção ci vil po de rão for ne-
cer, gra tu i ta men te, au las de al fa be ti za ção aos seus
em pre ga dos.

A des pe i to de ser fa cul ta ti vo o ofe re ci men to das
au las, é im por tan te sa li en tar que as em pre sas que

ade ri rem ao Pace te rão dois di fe ren ci a is em re la ção
às não-op tan tes: pri me i ro, te rão pre fe rên cia na ob ten-
ção de re cur sos no âm bi to dos pro gra mas exe cu ta-
dos pe los es ta be le ci men tos fe de ra is de cré di to; e, se -
gun do, ob te rão o selo “Empre sa Cons tru to ra da Ci da-
da nia”.

Ao ins ti tu ir tais in cen ti vos, a lei bus ca mo bi li zar
as em pre sas que ain da não ofe re cem aos seus em -
pre ga dos au las de al fa be ti za ção, para a ques tão da
res pon sa bi li da de so ci al. Nes se con tex to, o pa pel do
selo “Empre sa Cons tru to ra da Ci da da nia” ga nha es -
pe ci al re le vo, à me di da que di fe ren ci a rá as com pa nhi-
as aos olhos da so ci e da de.

No mun do cor po ra ti vo mo der no já está bas tan te
di fun di da a no ção de res pon sa bi li da de so ci al das em -
pre sas. Nin guém mais du vi da que, na qua li da de de
prin ci pal for ça mo triz do de sen vol vi men to eco nô mi co
das na ções, as em pre sas cum prem uma fun ção que
trans cen de a sim ples bus ca do lu cro.

A res pon sa bi li da de so ci al em pre sa ri al ga nha
vul to quan do não está di re ta men te re la ci o na da com o 
res pec ti vo ob je to so ci al con tra tu al, nem de ri va de
nor ma ju rí di ca im po si ti va. Agem com ine quí vo ca res -
pon sa bi li da de so ci al as com pa nhi as que iden ti fi cam e 
pro vê em al gu ma ne ces si da de so ci al men te re le van te
dos em pre ga dos ou da co mu ni da de onde es tão ins ta-
la das.

Exem plos de ações so ci al men te re le van tes,
em pre en di das sem qual quer nor ma ju rí di ca que as
im po nham, não fal tam. No âm bi to da cons tru ção ci -
vil, por exem plo, al gu mas em pre sas têm man ti do exi -
to sos pro gra mas de al fa be ti za ção para seus tra ba-
lha do res no pró prio can te i ro de obras. Essas ini ci a ti-
vas ins pi ra ram a con fec ção des te pro je to de lei, que
pre ten de res ga tar a ci da da nia de mi lhões de bra si le-
i ros.

Cum pre res sal tar que a pre sen te pro po si ção é
fru to de in ten so tra ba lho, ini ci a do no dia 17 de mar ço
de 2003, quan do ti ve mos a hon ra de pro mo ver re u-
nião com a pre sen ça do Exmº Sr. Mi nis tro da Edu ca-
ção, Cris tó vam Bu ar que, e de di ver sos re pre sen tan-
tes do se tor da cons tru ção ci vil. Na oca sião, por una -
ni mi da de, re co nhe ceu-se a ne ces si da de do em pe nho
das em pre sas no sen ti do de er ra di car o anal fa be tis-
mo no Bra sil.

O Sr. Mi nis tro mos trou-se es pe ci al men te in te-
res sa do no tema e si na li zou com a pos si bi li da de de o
Go ver no dis po ni bi li zar pro fes so res e al fa be ti za do res
para as au las nos can te i ros de obras.
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Assim, em face do in ques ti o ná vel al can ce so ci-
al, con cla ma mos os ilus tres Se na do res e De pu ta dos
Fe de ra is a apro var o Pro je to de Lei do Se na do que
ora apre sen ta mos, para o fim de que seja con ver ti do
em nor ma ju rí di ca no mais bre ve tem po pos sí vel.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2003. – Pa u lo
Octá vio.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003 – COM PLE MEN TAR

Alte ra o art. 1º, in ci so I, alí nea g da
Lei Com ple men tar nº 64, de 18 de maio
de 1990, que dis põe so bre ine le gi bi li da de
co mi na da aos que ti ve ram suas con tas
re la ti vas ao exer cí cio de car gos ou fun-
ções pú bli cas re je i ta das pelo ór gão com -
pe ten te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alí nea g do in ci so I do art. 1º da Lei

Com ple men tar nº 64, de 18 de maio de 1990, pas sa a
vi ger com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
I – .........................................................
..............................................................
g) os que ti ve rem suas con tas re la ti vas

ao exer cí cio de car gos ou fun ções pú bli cas
re je i ta das por ir re gu la ri da de in sa ná vel e por
de ci são ir re cor rí vel do ór gão com pe ten te,
sal vo se a ques tão haja sido sub me ti da à
apre ci a ção do Po der Ju di ciá rio até a pu bli-
ca ção do pe di do de re gis tro da can di da tu ra
e já exis ta de ci são ju di ci al, ain da que li mi-
nar, fa vo rá vel à pre ten são do can di da to,
para as ele i ções que se re a li za rem nos cin -
co anos se guin tes, con ta dos a par tir da data 
da de ci são ad mi nis tra ti va ou le gis la ti va;

.....................................................(NR)”

Art. 2º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei Com ple men tar nº 64/90, no seu art. 1º, in -
ci so I, le tra g pre vê a ine le gi bi li da de dos agen tes pú -
bli cos que ti ve ram suas con tas re je i ta das ou pe las
cor tes de con tas – Con se lhos de Con tas, ICE e TCU
– ou pe las Câ ma ras Mu ni ci pa is, Assem bléi as Le gis-
la ti vas ou Con gres so Na ci o nal.

No en tan to, a des pe i to do con te ú do mo ra li za dor
des se pre ce i to, sua efi cá cia res ta mu i to es va zi a da, na 
prá ti ca, pela res sal va nele mes mo con ti da, se gun do a 
qual o sim ples aju i za men to de ação ju di ci al re que ren-
do a des cons ti tu i ção da de ci são do ór gão com pe ten te
para o exa me das con tas dos agen tes pú bli cos é su fi-
ci en te como ex clu den te des sa ine le gi bi li da de, ou
seja, é bas tan te para sus pen der tal efe i to.

Nem mes mo a Sú mu la nº 1 do TSE, exi gin do
que tal ação seja pro pos ta an tes da even tu al im pug-
na ção es tri ba da nes se fun da men to (para evi tar que o
im pu ta do de im pro bi da de se apro ve i te in de vi da men te
da fran quia le gal) veio su prir a for ça pu ni ti va des sa hi -
pó te se de ine le gi bi li da de, ir re me di a vel men te en fra-
que ci da pela res sal va men ci o na da.

Isso por que a ma ni fes ta e crô ni ca mo ro si da de
do Po der Ju di ciá rio, sem pre as so ber ba do, im pe de o
exa me tem pes ti vo de ações ju di ci a is mu i tas ve zes in -
ten ta das de má-fé por agen tes pú bli cos, sa bi da men te
ím pro bos, au to res de ir re gu la ri da des in sa ná ve is, as -
sim re co nhe ci das pe los ór gãos ad mi nis tra ti vos e le-
gis la ti vos com pe ten tes, com o fito de ape nas es ca par
à co mi na ção de ine le gi bi li da de.

E, com isso, inú me ros ges to res de so nes tos ou
te me rá ri os com a co i sa pú bli ca são ele i tos, exer cem e 
con clu em seus man da tos, o que trans mi te ao cor po
so ci al uma sen sa ção de im pu ni da de que cor rói a con -
fi an ça po pu lar nas ins ti tu i ções e nos ho mens pú bli-
cos.

Assim, para cor ri gir essa de fi ciên cia da nor ma
com ple men tar, a que a Cons ti tu i ção co me te, em seu
art. 14, § 9º,a atri bu i ção de co mi nar com ine le gi bi li da-
des ab so lu tas os que não tra tam o pa tri mô nio pú bli co
com a es pe ra da exa ção, en ten de mos opor tu no al te-
rá-la, im pe din do es tra ta ge mas pro te la tó ri os ou eli-
den tes de sua apli ca ção.

Tra ta-se, ao nos so ver, de co lo car o tex to do dis -
po si ti vo le gal mais afe i to a sua pró pria ra zão de ser,
fa zen do atu ar, em ple ni tu de, sua ra tio le gis.

Com a al te ra ção pro pos ta, in ver te-se o ônus
pro ces su al, im pon do-se àque le ad mi nis tra dor cu jas
con tas te nham sido ‘re je i ta das por ir re gu la ri da de in -
sa ná vel e por de ci são ir re cor rí vel do ór gão com pe ten-
te’, se qui ser ver-se li vre da in qui na ção de ine le gi bi li-
da de, não ape nas o sim ples aci o na men to do ju di ciá-
rio para des cons ti tu ir tal de ci são, mas a ob ten ção pré -
via de uma de ci são re co nhe cen do, pelo me nos li mi-
nar men te, a ad mis si bi li da de de sua pre ten são.

Assim, a len ti dão da má qui na ju di ciá ria que, até
ago ra, vem cor ren do con tra o in te res se da so ci e da de
e da mo ra li da de do pro ces so ele i to ral, pas sa rá a mi li-
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tar con tra a pre ten são do can di da to que te nha con tas
re je i ta das, com de fi ni ti vi da de, na via ad mi nis tra ti va
(ou le gis la ti va).

Tra ta-se, em suma, de uma es co lha en tre dois
va lo res, em tese igual men te pres ti gi a dos e dig nos de
pro te ção de en ver ga du ra cons ti tu ci o nal:

de um lado, o in te res se da so ci e da de em ele i-
ções lim pas, no pri ma do da éti ca na po lí ti ca, e na ido -
ne i da de pre su mí vel dos res pon sá ve is pela ges tão
pú bli ca, e, de ou tro, o in te res se, tam bém em tese le gí-
ti mo, de um ci da dão ao exer cí cio do di re i to de su frá-
gio pas si vo, de ser ele i to (Jus Ho ro num).

Nes se sen ti do, não deve pas sar des per ce bi do o
fato de que a Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº
4/94 veio acres cen tar ao art. 14, § 9º da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que en ten de com a fi na li da de da lei com ple-
men tar acer ca das ine le gi bi li da des, uma pre o cu pa-
ção ine xis ten te no tex to ori gi nal de 1988, qual seja, a
con sis ten te em “pro te ger a pro bi da de ad mi nis tra ti va
(e) a mo ra li da de para o exer cí cio do man da to, con si-
de ra da a vida pre gres sa do can di da to”.

A nova re da ção do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal,
as sim al te ra do, pres cre ve ma i or ri gor no exa me pré -
vio dos atri bu tos éti cos dos can di da tos a car gos ele ti-
vos, tu te lan do, com re do bra da se ve ri da de, o di re i to
sub je ti vo pú bli co dos ci da dãos de es co lher seus re -
pre sen tan tes en tre pes so as de con du ta ili ba da no tra -
to do pa tri mô nio co le ti vo a eles con fi a do.

É pre ci so, en tão, dar con se qüên cia a es sas mu -
dan ças na Lei Ma i or, ten den tes a san ci o nar mais du -
ra men te, com ine le gi bi li da de, quem não apre sen te os 
me lho res an te ce den tes pos sí ve is em seu cur ri cu lum
de ho mem pú bli co, qua se que cons ti tu ci o na li zan do o
ve lho adá gio, se gun do o qual, para o exer cí cio de cer-
tas po si ções ou fun ções não bas ta ser ho nes to, é ne -
ces sá rio pa re cer ho nes to.

Por ou tro lado, do pon to de vis ta do prin cí pio da
se pa ra ção, in de pen dên cia e har mo nia en tre os Po de-
res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, há ju ris tas de re no me que
con si de ram até mes mo in cons ti tu ci o nal a res sal va de
ex clu são de ine le gi bi li da de pelo mero aju i za men to de
ação anu la tó ria de de ci são ir re cor rí vel, pro fe ri da pela
ins tân cia le gis la ti va com pe ten te, de re je i ção das con -
tas dos pre ten den tes a car gos ele ti vos.

É o caso do ex-Mi nis tro do TSE, Tor qua to Jar -
dim1, que, com sua au to ri da de na ma té ria, le ci o na,
ver bis:

A res sal va de ex clu são deve ser de cla-
ra da in cons ti tu ci o nal. No sis te ma da se pa ra-
ção de po de res, à dis tri bu i ção das ta re fas
es pe cí fi cas cor res pon dem duas or dens:
uma de ex clu si vi da de, fora do con tro le de
qual quer ou tro po der, don de a in de pen dên-
cia; ou tra, de con tro le re cí pro co nos pon tos
es sen ci a is à efi cá cia do pró prio prin cí pio,
don de a har mo nia.

Ora, pos ta no sis te ma cons ti tu ci o nal po si ti vo,
como com pe tên cia ex clu si va do Po der Le gis la ti vo, a
com pe tên cia para apre ci ar as con tas pres ta das anu -
al men te pe los che fes dos Po de res Exe cu ti vos, e jul -
gar aque las dos ad mi nis tra do res e de ma is res pon-
sá ve is por di nhe i ro, bens e va lo res pú bli cos (Const.,
art. 71, I, II) a des cons ti tu i ção da de ci são daí con se-
qüen te só pode ca ber, no exer cí cio da har mo nia
cons ti tu ci o nal, ao ou tro po der cons ti tu ci o nal men te
com pe ten te para emi tir ju í zo in de pen den te no con-
tro le re cí pro co da efi cá cia do pró prio man da men to
da in de pen dên cia e har mo nia dos po de res, vale di -
zer, o Ju di ciá rio.

A nor ma com ple men tar, ao con fe rir a ato par ti-
cu lar e uni la te ral o efe i to, por si só, de sus tar a efi cá-
cia de ato do Po der Le gis la ti vo, usur pa a com pe tên-
cia do Ju di ciá rio. Daí a in cons ti tu ci o na li da de da res -
sal va de ex clu são en quan to não pre su ma ato do Ju -
di ciá rio, ain da que de na tu re za ca u te lar.

Ora, a al te ra ção da Lei Com ple men tar nº
64/90 que sub me to à apre ci a ção do Se na do Fe de-
ral visa, pre ci sa men te, a di fi cul tar o re gis tro de
can di da tos for te men te sus pe i tos de ili ci tu des no
tra to da co i sa pú bli ca, com con tas re je i ta das por ir -
re gu la ri da des in sa ná ve is, na via de con tro le le gis-
la ti vo com pe ten te, de tal for ma que, para con cor re-
rem às ele i ções, pre ci sa rão apre sen tar, à Jus ti ça
Ele i to ral, ain da que em ju í zo de cog ni ção su má ria,
uma de ci são li mi nar ou ca u te lar fa vo rá vel às suas
pre ten sões.

Daí a pre sen te ini ci a ti va, con ce bi da para me-
lhor ajus tar este as pec to da lei com ple men tar so bre
ine le gi bi li da des à nova e mais se ve ra dic ção da Car -
ta Mag na acer ca da ma té ria.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2003. – Edu ar-
do Ma ta raz zo Su plucy.

1Cf. Jar dim, Tor qua to, “Di re i to Ele i to ral Po si ti vo”, 2ª ed, 1998.
Ed. Bra sí lia Ju rí di ca, págs. 76 e 77.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 64, 
DE 18 DE MAIO DE 1990

Esta be le ce, de acor do com o art. 14, 
§ 9º da Cons ti tu i ção Fe de ral, ca sos de
ine le gi bi li da de, pra zos de ces sa ção, e de -
ter mi na ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º São ine le gí ve is:
I – para qual quer car go:
a) os ina lis tá ve is e os anal fa be tos;
b) os mem bros do Con gres so Na ci o nal, das as -

sem bléi as Le gis la ti vas, da Câ ma ra Le gis la ti va e das
Câ ma ras Mu ni ci pa is que ha jam per di do os res pec ti-
vos man da tos por in frin gên cia do dis pos to no art. 55, I
e II, da Cons ti tu i ção Fe de ral, dos dis po si ti vos equi va-
len tes so bre per da de man da to das Cons ti tu i ções
Esta du a is e Leis Orgâ ni cas dos Mu ni cí pi os e do Dis -
tri to Fe de ral, para as ele i ções que se re a li za rem du -
ran te o pe río do re ma nes cen te do man da to para o
qual fo ram ele i tos e nos 3 (três) anos sub se qüen tes
ao tér mi no da le gis la tu ra;

c) o Go ver na dor e o Vice-Go ver na dor de Esta do
e do Dis tri to Fe de ral, o Pre fe i to e o Vice-Pre fe i to que
per de rem seus car gos ele ti vos por in frin gên cia a dis -
po si ti vo da Cons ti tu i ção Esta du al da Lei Orgâ ni ca do
Dis tri to Fe de ral ou da Lei Orgâ ni ca do Mu ni cí pio, para 
as ele i ções que se re a li za rem du ran te o pe río do re -
ma nes cen te e nos 3 (três) anos sub se qüen tes ao tér -
mi no do man da to para o qual te nham sido ele i tos;

d) os que te nham con tra sua pes soa re pre sen-
ta ção jul gar pro ce den te pela Jus ti ça Ele i to ral, tran si-
ta da em jul ga do, em pro ces so de apu ra ção de abu so
do po der eco nô mi co ou po lí ti co, para a ele i ção na
qual con cor rem ou te nham sido di plo ma ti cos, bem
como para as que se re a li za rem 3 (três) anos se guin-
tes;

e) os que fo rem con de na dos cri mi nal men te,
com sen ten ça tran si ta da em jul ga do, pela prá ti ca de
cri me con tra a eco no mia po pu lar, a fé pú bli ca, a ad mi-
nis tra ção pú bli ca, o pa tri mô nio pú bli co, o mer ca do fi -
nan ce i ro, pelo trá fi co de en tor pe cen tes e por cri mes
ele i to ra is, pelo pra zo de 3 (três) anos, após o cum pri-
men to da pena;

f) os que fo rem de cla ra dos in dig nos do ofi ci a la-
to, ou com ele in com pa tí ve is, pelo pra zo de 4 (qua tro)
anos;

g) os que ti ve rem suas con tas re la ti vas ao exer -
cí cio de car gos ou fun ções pú bli cas re je i ta das por ir -
re gu la ri da de in sa ná vel e por de ci são ir re cor rí vel do
ór gão com pe ten te, sal vo se a ques tão hou ver sido ou
es ti ver sen do sub me ti da à apre ci a ção do Po der Ju di-
ciá rio, para as ele i ções que se re a li za rem nos 5 (cin-
co) anos se guin tes, con ta dos a par tir da data da de ci-
são;

h) os de ten to res de car go na ad mi nis tra ção pú -
bli ca di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal, que be ne fi ci a rem
a si ou a ter ce i ros, pelo abu so do po der eco nô mi co ou
po lí ti co apu ra do em pro ces so, com sen ten ça tran si ta-
da em jul ga do, para as ele i ções que se re a li za rem
nos 3 (três) anos se guin tes ao tér mi no do seu man da-
to ou do pe río do de sua per ma nên cia no car go;

i) os que, em es ta be le ci men tos de cré di to, fi nan-
ci a men to ou se gu ro, que te nham sido ou es te jam
sen do ob je to de pro ces so de li qui da ção ju di ci al ou ex -
tra ju di ci al, ha jam exer ci do, nos 12 (doze) me ses an te-
ri o res à res pec ti va de cre ta ção, car go ou fun ção de di -
re ção, ad mi nis tra ção ou re pre sen ta ção, en quan to
não fo rem exo ne ra dos de qual quer res pon sa bi li da de;

II – para Pre si den te e Vice-Pre si den te da Re pú-
bli ca:

a) até 6 (seis) me ses de po is de afas ta dos de fi ni-
ti va men te de seus car gos e fun ções:

1. os Mi nis tros de Esta dos:
2. os che fes dos Órgãos de as ses so ra men to di -

re to, ci vil e mi li tar, da Pre si dên cia da Re pú bli ca;
3. o che fe do ór gão de as ses so ra men to de in for-

ma ções da Pre si dên cia da Re pú bli ca;
4. o che fe do Esta do-Ma i or das For ças ar ma das;
5. o Advo ga do-Ge ral da União e o Con sul-

tor-Ge ral da Re pú bli ca;
6. os che fes do Esta do-Ma i or da Ma ri nha, do

Exér ci to e da Ae ro náu ti ca;
7. os Co man dan tes do Exér ci to, Ma ri nha e Ae -

ro náu ti ca;
8. os Ma gis tra dos;
9. os Pre si den tes, Di re to res e Su pe rin ten den tes

de au tar qui as, em pre sas pú bli cas, so ci e da des de
eco no mia mis ta e fun da ções pú bli cas e as man ti das
pelo po der pú bli co;

l0. os Go ver na do res de Esta do, do Dis tri to Fe -
de ral e de Ter ri tó ri os;

11. os Inter ven to res Fe de ra is;
12. os Se cre tá ri os de Esta do;
13. os Pre fe i tos Mu ni ci pa is;
14. os mem bros do Tri bu nal de Con tas da União, 

dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;
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15. o Di re tor-Ge ral do De par ta men to de Po li cia
Fe de ral;

16. os Se cre tá ri os-Ge ra is, os Se cre tá ri os-Exe-
cu ti vos, os Se cre tá ri os Na ci o na is, os Se cre tá ri os Fe -
de ra is dos Mi nis té ri os e as pes so as que ocu pem car -
gos equi va len tes;

b) os que te nham exer ci do, nos 6 (seis) me ses
an te ri o res à ele i ção, nos Esta dos, no Dis tri to Fe de ral,
Ter ri tó ri os e em qual quer dos po de res da União, car -
go ou fun ção, de no me a ção pelo Pre si den te da Re pú-
bli ca, su je i to à apro va ção pré via do Se na do Fe de ral;

c) (Ve ta do);

d) os que, até 6 (seis) me ses an tes da ele i ção,
ti ve rem com pe tên cia ou in te res se, di re ta, in di re ta ou
even tu al, no lan ça men to, ar re ca da ção ou fis ca li za ção
de im pos tos, ta xas e con tri bu i ções de ca rá ter obri ga-
tó rio, in clu si ve pa ra fis ca is, ou para apli car mul tas re la-
ci o na das com es sas ati vi da des;

e) os que, até 6 (seis) me ses an tes da ele i ção,
te nham exer ci do car go ou fun ção de di re ção, ad mi-
nis tra ção ou re pre sen ta ção nas em pre sas de que tra -
tam os arts. 3º e 5º da Lei nº 4. 137, de 10 de se tem bro
de 1962, quan do, pelo âm bi to e na tu re za de suas ati -
vi da des, pos sam tais em pre sas in flu ir na eco no mia
na ci o nal;

f) os que, de ten do o con tro le de em pre sas ou
gru po de em pre sas que atu em no Bra sil, nas con di-
ções mo no po lís ti cas pre vis tas no pa rá gra fo úni co do
art. 5º da lei ci ta da na ali nea an te ri or, não apre sen ta-
rem à Jus ti ça Ele i to ral, até 6 (seis) me ses an tes do
ple i to, a pro va de que fi ze ram ces sar o abu so apu ra-
do, do po der eco nô mi co, ou de que trans fe ri ram, por
for ça re gu lar, o con tro le de re fe ri das em pre sas ou
gru po de em pre sas;

g) os que te nham, den tro dos 4 (qua tro) me ses
an te ri o res ao ple i to, ocu pa do car go ou fun ção de di re-
ção, ad mi nis tra ção ou re pre sen ta ção em en ti da des
re pre sen ta ti vas de clus se, man ti das, to tal ou par ci al-
men te, por con tri bu i ções im pos tas pelo po der Pú bli co
ou com re cur sos ar re ca da dos e re pas sa dos pela Pre -
vi dên cia So ci al;

h) os que, até 6 (seis) me ses de po is de afas ta-
dos os das fun ções, te nham exer ci do car go de Pre si-
den te, Di re tor ou Su pe rin ten den te de so ci e da des
com ob je ti vos ex clu si vos de ope ra ções fi nan ce i ras e
fa çam pu bli ca men te ape lo à pou pan ça e ao cré di to,
in clu si ve atra vés de co o pe ra ti vas e da em pre sa ou
es ta be le ci men tos que go zem, sob qual quer for ma, de 

van ta gens as se gu ra das pelo po der pú bli co, sal vo se
de cor ren tes de con tra tos que obe de çam a cláu su las
uni for mes;

i) os que, den tro de 6 (Seis) me ses an te ri o res ao 
ple i to, ha jam exer ci do car go ou fun ção de di re ção, ad -
mi nis tra ção ou re pre sen ta ção em pes soa ju rí di ca ou
em em pre sa que man te nha con tra to de exe cu ção de
obras, de pres ta ção de ser vi ços ou de for ne ci men to
de bens com ór gão do Po der Pú bli co ou sob seu con -
tro le, sal vo no caso de con tra to que obe de ça a cláu -
su las uni for mes;

j) os que, mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, não se 
te nham afas ta dos das suas fun ções até 6 (seis) me -
ses an te ri o res ao ple i to;

l) os que, ser vi do res pú bli cos, es ta tu tá ri os ou
não, dos ór gãos ou en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta
ou in di re ta da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral,
dos Mu ni cí pi os e dos Ter ri tó ri os, in clu si ve das fun da-
ções man ti das pelo Po der Pú bli co, não se afas ta rem
até 3 (três) me ses an te ri o res ao ple i to, ga ran ti do o di -
re i to à per cep ção dos seus ven ci men tos in te gra is;

III - para Go ver na dor e Vice-Go ver nar de Esta do
e do Dis tri to Fe de ral;

a) os ine le gí ve is para os car gos de Pre si den te e
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca es pe ci fi ca dos na alí-
nea a do in ci so II des te ar ti go e, no to can te às de ma is
alí ne as, quan do se tra tar de re par ti ção pú bli ca, as so-
ci a ção ou em pre sas que ope rem no ter ri tó rio do Esta -
dos ou do Dis tri to Fe de ral, ob ser va dos os mes mos
pra zos;

b) até 6 (seis) me ses de po is de afas ta dos de fi ni-
ti va men te de seus car gos ou fun ções:

1. os che fes dos Ga bi ne tes Ci vil e Mi li tar do Go -
ver na dor do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral;

2. os co man dan tes do Dis tri to Na val, Re gião Mi -
li tar e Zona Aé rea;

3. os di re to res de ór gãos es ta du a is ou so ci e da-
des de as sis tên cia aos Mu ni cí pi os;

4. os se cre tá ri os da ad mi nis tra ção mu ni ci pal ou
mem bros de ór gãos con gê ne res;

IV – para Pre fe i to e Vice-Pre fe i to:

a) no que lhes for apli cá vel, por iden ti da de de si -
tu a ções, os ine le gí ve is para os car gos de Pre si den te
e Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver na dor e
Vice-Go ver na dor de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, ob -
ser va do o pra zo de 4 (qua tro) me ses para a de sin-
com pa ti bi li za ção;
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b) os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co e De fen so-
ria Pú bli ca em exer cí cio na Co mar ca, nos 4 (qua tro)
me ses an te ri o res ao ple i to, sem pre ju í zo dos ven ci-
men tos in te gra is;

c) as au to ri da des po li ci a is, ci vis ou mi li ta res,
com exer cí cio no Mu ni cí pio, nos 4 (qua tro) me ses an -
te ri o res ao ple i to;

V – para o Se na do Fe de ral:

a) os ine le gí ve is para os car gos de Pre si den te e
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca es pe ci fi ca dos na alí-
nea a do in ci so II des te ar ti go e, no to can te às de ma is
alí ne as. quan do se tra tar de re par ti ção pú bli ca, as so-
ci a ção ou em pre sa que ope re no ter ri tó rio de Esta do,
ob ser va do os mes mos pra zos;

b) em cada Esta do e no Dis tri to Fe de ral, os ine -
le gí ve is para os car gos de Go ver na dor e Vice-Go ver-
na dor, nas mes mas con di ções es ta be le ci das, ob ser-
va dos os mes mos pra zos;

VI - para a Câ ma ra dos De pu ta dos, Assem bléia
Le gis la ti va e Câ ma ra Le gis la ti va, no que lhes for apli -
cá vel, por iden ti da de de si tu a ções, os ine le gí ve is para 
o Se na do Fe de ral, nas mes mas con di ções es ta be le-
ci das, ob ser va do os mes mos pra zos;

VII – para a Câ ma ra Mu ni ci pal:

a) no que lhes for apli cá vel, por iden ti da de de si -
tu a ções, os ine le gí ve is para o Se na do Fe de ral e para
a Câ ma ra dos De pu ta dos, ob ser va do o pra zo de 6
(seis) me ses para a de sin com pa ti bi li za ção;

b) em car ta Mu ni cí pio, os ine le gí ve is para os
car gos de Pre fe i to e Vice-Pre fe i to, ob ser va do o pra zo
de 6 (seis) me ses para a de sin com pa ti bi li za ção.

1º Para con cor rên cia a ou tros car gos, o Pre si-
den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos de vem re nun ci ar aos 
res pec ti vos man da tos até 6 (seis) me ses an tes do
ple i to.

2º O Vice-Pre si den te, o Vice-Go ver na dor e o
Vice-Pre fe i to po de rão can di da tar-se a ou tros car gos,
pre ser van do os seus man da tos res pec ti vos, des de
que, nos úl ti mos 6 (seis) me ses an te ri o res ao ple i to,
não te nham su ce di do ou subs ti tu i do o ti tu lar.

3º São ine le gí ve is, no ter ri tó rio de ju ris di ção do
ti tu lar, o côn ju ge e os pa ren tes, con san güí ne os ou
afins, até o se gun do grau ou por ado ção, do Pre si den-
te da Re pú bli ca, de Go ver na dor de Esta do ou Ter ri tó-
rio, do Dis tri to Fe de ral, de Pre fe i to ou de quem os haja 
subs ti tu i do den tro dos 6 (seis) me ses an te ri o res ao

ple i to, sal vo seja ti tu lar de man da to ele ti vo e can di da-
to à re e le i ção
....................................................................................

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2003

De no mi na “Cam pus Uni ver si tá rio
Se na dor La u ro Cam pos” a sede da Uni-
ver si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro –
UNILEGIS, em Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

O Se na do Fe de ral de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Cam pus Uni ver si tá rio

Se na dor La u ro Cam pos” a sede da Uni ver si da de do
Le gis la ti vo Bra si le i ro – UNILEGIS, lo ca li za da em Bra -
sí lia, Dis tri to Fe de ral.

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

Jus ti fi ca ção

O Se na dor La u ro Cam pos pode ser con si de ra-
do um íco ne do Se na do Fe de ral por que seus pro nun-
ci a men tos e dis cur sos eram ver da de i ras au las de po -
lí ti ca e eco no mia. Du ran te sua vida par la men tar, de -
fen deu in can sa vel men te e com bri lhan tis mo ím par
suas idéi as e con vic ções , ele van do o ní vel das dis -
cus sões e em ba tes nes ta Casa Le gis la ti va. Con se-
qüen te men te, a ado ção de seu nome para o Cam pus
da Uni ver si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro (UNILEGIS)
se cons ti tui em um mar co sim bó li co por que va lo ri za a
atu a ção par la men tar como um tra ba lho edu ca ti vo,
atu a ção de um ver da de i ro pro fes sor.

Ele i to se na dor em 1994, trou xe para esta Casa
a de fe sa in tran si gen te de uma so ci e da de ba se a da na
eman ci pa ção de to das as pes so as. O seu tra ba lho
par la men tar era de um ca mi nhar lú ci do, agu do e crí ti-
co, que nun ca va ci lou na de fe sa de uma so ci e da de li -
vre e es sen ci al men te éti ca. Se gun do o jor na lis ta Cé -
sar Fon se ca, como par la men tar, o Se na dor La u ro
Cam pos, “pro nun ci ou qua se duas mil pá gi nas de dis -
cur sos-aula – tal vez um re cor de na his tó ria do Se na-
do – to dos de im pro vi so e de alto con te ú do eco nô mi-
co-po lí ti co-fi lo só fi co, e en ca mi nhou se ten ta e seis
pro je tos de lei, to dos do pon to de vis ta do tra ba lha-
dor”.

A con di ção de pro fes sor de dis ci pli nas de Eco -
no mia (ati vi da de que exer ceu por qua ren ta anos, nas
Uni ver si da des fe de ra is de Mi nas Ge ra is, Go iás e Bra -
sí lia) e pen sa dor crí ti co deu a La u ro Cam pos ba ses
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só li das para ava li ar e cri ti car os va ri a dos pla nos eco -
nô mi cos bra si le i ros, es pe ci al men te as suas con se-
qüên ci as ne fas tas para os mais po bres como a con -
cen tra ção de ren da, o de sem pre go e a ex clu são so ci-
al. Foi um crí ti co, mor daz mas lú ci do, de pla nos e pro -
gra mas que in cha ram as dí vi das pú bli cas in ter na e
ex ter na, co lo can do em ris co a so be ra nia na ci o nal.

Além de tan tos dis cur sos e ar ti gos eco nô mi cos
e fi lo só fi cos, suas con tri bu i ções es tão pu bli ca das em
duas obras im por tan tes que são os li vros “A cri se da
ide o lo gia key ne si a na” (pu bli ca do pela Edi to ra Cam-
pus, em 1980) e “A cri se com ple ta: a eco no mia po lí ti-
ca do não” (pu bli ca do pela Edi to ri al Bo i tem po, em
2001). Suas re fle xões he ge li a na-mar xis ta-di a lé ti cas
são uma con tri bu i ção fun da men tal para a eco no mia
po lí ti ca, es pe ci al men te sua dis cus são em tor no do
con ce i to de não-mer ca do ria, como uma crí ti ca con tu-
maz ao ca pi ta lis mo e ao mo de lo key ne si a no.

Escre veu o jor na lis ta Cé sar Fon se ca so bre o
profes sor e se na dor La u ro Cam pos “sua in te li gên cia
era um vul cão em per ma nen te agi ta ção. Sua in te gri-
da de, éti ca, co e rên cia, to ta is. Estu da va sem pa rar.
Pos su ía uma ge ne ro si da de para com seus alu nos in -
fi ni ta. Do a va-se in te i ra men te como um de ver su pre mo
de um ar tis ta a sua arte. Era au tên ti co como uma cri -
an ça. Enér gi co como um leão na de fe sa dos seus
pon tos de vis tas, to dos sin to ni za dos com os in te res-
ses dos tra ba lha do res. Po lê mi co bri lhan te e im ba tí vel
no ma ne jo da di a lé ti ca he ge li a no-mar xis ta apli ca da à
aná li se da re a li da de”.

Esta atu a ção de pro fes sor-par la men tar nos leva 
a pro por o nome do Se na dor La u ro Cam pos para de -
no mi nar este es pa ço de for ma ção le gis la ti va, uma ini -
ci a ti va pi o ne i ra do Se na do Fe de ral que de ve rá for mar
e ca pa ci tar pes so as para uma atu a ção efi ci en te e lú -
ci da em to dos os ní ve is dos le gis la ti vos bra si le i ros.

Nes se sen ti do, so li ci ta mos a co la bo ra ção dos
no bres Par la men ta res para a apro va ção da pre sen te
ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2003. – He lo í-
sa He le na.

(Às Co mis sões de Edu ca ção e a Di re-
to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Alme i da Lima) – Os pro je-
tos que aca bam de ser li dos se rão pu bli ca dos e re me-
ti dos às Co mis sões Com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Alme i da Lima) – Pas-
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 22, DE 1999

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 22, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon,
que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do art. 
5° da Cons ti tu i ção Fe de ral, gra tu i da de para
o re gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de 
nas ci men to, ca sa men to e óbi to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, 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 Iris Re zen de.

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

Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são de dis cus-
são.

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

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

O Sr. Alme i da Lima, de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Pa u lo
Paim, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Item 2:

REQUERIMENTO Nº 294, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 294, de 2002, do Se na dor Edu ar-
do Su plicy, so li ci tan do ao Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da in for ma ções so bre de nún ci as
de ir re gu la ri da des em pro je tos fi nan ci a dos
pelo Ban co do Nor des te do Bra sil – BNB, no 
pe río do de 1995 a 2002, cu jos va lo res ul tra-
pas sam a tre zen tos mil re a is, ten do

Pa re ce res sob nºs 24, de 2003, e
1.355, de 2002, res pec ti va men te:

 – da Mesa, Re la tor: Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti, pela au diên cia da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; e

 – da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10121    599ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, com Emen da nº
1 – CCJ, que apre sen ta.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 13 de mar ço úl ti-
mo, quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co,
sem pre ju í zo da emen da.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Alme i da
Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 333, DE 2003

Re ti ra da de re que ri men to.

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti-
vo, do Re que ri men to nº 294, de 2002

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2003. – Edu ar-
do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pela or-
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, in for mou-me o Che fe do Ga bi ne te do Pre si-
den te do Ban co do Nor des te, Sr. Ro ber to Smith,
que S. Sª es ta rá vin do a Bra sí lia pro xi ma men te,
quan do me dará to dos os es cla re ci men tos re fe-
ren tes às in for ma ções que ha via so li ci ta do nes se
re que ri men to.

Di an te des sa pos tu ra, in for mei que es ta va en ca-
mi nhan do ao Mi nis tro res pon sá vel pela Pas ta um ofí -
cio para que as in for ma ções pos sam che gar com os
de vi dos es cla re ci men tos. Assim, Sr. Pre si den te, ava li-
ei que ca be ria a re ti ra da do re que ri men to.

Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de re ti ra da do Re que ri men to nº
294, de 2002.

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

Apro va do.
O Re que ri men to nº 294, de 2002, vai ao Arqui -

vo.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Item 3:

REQUERIMENTO Nº 220, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 220, de 2003, da Se na do ra Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes, so li ci tan do, nos ter mos
re gi men ta is, que so bre as Emen das da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 112,
de 1988, além da Co mis são cons tan te do
des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Assun tos So ci a is.

Além de sub me ter a ma té ria à vo ta ção, a Pre si-
dên cia es cla re ce que, se o Ple ná rio de ci dir pela au -
diên cia pú bli ca so li ci ta da, per ma ne cen do o pro je to na 
Co mis são de Assun tos So ci a is, li mi tar-se-á a su ge rir
a apro va ção ou a re je i ção das emen das ofe re ci das
pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 112, de 1988, em aten di men to ao dis pos to no 
art. 285, do Re gi men to Inter no, que veda qual quer
mo di fi ca ção de mé ri to no tex to das emen das.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.

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

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos So ci a is,

re tor nan do pos te ri or men te à de Assun tos Eco nô mi-
cos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Item 4:

REQUERIMENTO Nº 246, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 246, de 2003, do Se na dor Fer nan-
do Be zer ra, so li ci tan do, nos ter mos re gi-
men ta is, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do
Pro je to de Lei do Se na do nº 237, de 1999,
de sua au to ria.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 237, de 1999,

vai de fi ni ti va men te ao ar qui vo.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 262, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 262, de 2003, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
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120, de 2003, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

Em vo ta ção o re que ri men to em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Edu ca ção e, pos te-

ri or men te, à de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em
de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 263, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 263, de 2003, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
558, de 1999, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

Em vo ta ção o re que ri men to em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Edu ca ção e, pos te-

ri or men te, à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em
de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 264, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 264, de 2003, do Se na dor Del cí dio
Ama ral, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 455, de
1999; 27, 140 e 213, de 2002, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 455, de 1999, foi des pa cha-
do à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que, pre li-
mi nar men te, de ci diu ou vir a Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre a ju ri di ci da de da pro -
po si ção.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Alme i da Lima.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 379, DE 2003

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 455, de 1999, que “Alte ra dis-
po si ti vos da Lei nº 7.713, de 22 de de-
zem bro de 1988, e da Lei no 9.250, de 26
de de zem bro de 1995, que dis põem so bre
Impos to so bre a Ren da, e dão ou tras pro -
vi dên ci as”.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do (PLS) nº 455, de
1999, de au to ria do emi nen te Se na dor Edi son Lo bão,
de emen ta em epí gra fe, foi des pa cha do à Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos (CAE), para de ci são ter mi-
na ti va, em 4 de agos to de 1999. Entre tan to, em 4 de
de zem bro de 2001, por de li be ra ção da pró pria CAE,
foi o pro je to sub me ti do ao exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ), para aná li se
de sua ju ri di ci da de.

O art. 1º mo di fi ca a re da ção do in ci so XV do art.
6º da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de 1988, que
“al te ra a le gis la ção do Impos to so bre a Ren da, e dá
ou tras pro vi dên ci as”. A ver são al te ra do ra sim ples-
men te au men ta de R$1.058,OO para R$1.800,OO o
li mi te da isen ção tri bu tá ria ali pre vis to. Tra ta-se da
isen ção do Impos to so bre a Ren da da Pes soa Fí si ca
(IRPF) de fe ri da aos “ren di men tos pro ve ni en tes de
apo sen ta do ria e pen são, trans fe rên cia para a re ser va
re mu ne ra da ou re for ma, pa gos pela Pre vi dên cia So -
ci al da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os, por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to
pú bli co in ter no, ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va-
da, até o va lor de R$1.058,00 (um mil e cin qüen ta e
oito re a is), por mês, a par tir do mês em que o con tri-
bu in te com ple tar ses sen ta e cin co anos de ida de,
sem pre ju í zo da par ce la isen ta pre vis ta na ta be la de
in ci dên cia men sal do im pos to”. A ver são atu al do dis -
po si ti vo re tro trans cri to de cor re da nova re da ção dada
pelo art. 28 da Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de
1995, com bi na do com o art. 2º da Me di da Pro vi só ria
nº 22, de 8 de ja ne i ro de 2002 que “Alte ra a le gis la ção
tri bu tá ria fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O art. 2º al te ra a re da ção do in ci so VI do art. 4º
da Lei nº 9.250, de 1995. Co e ren te men te com a mo di-
fi ca ção pro pos ta no art. 1º, pre vê a ver são al te ra do ra
a ele va ção de R$1.058,00 para R$1.800,00 do li mi te
da de du ção fis cal ali pre vis ta. Tra ta-se da de du ção,
para fins de de ter mi na ção da base de cál cu lo su je i ta
à in ci dên cia men sal do Impos to de Ren da da “quan tia
de R$1.058,00 (um mil e cin qüen ta e oito re a is), cor -
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res pon den te à par ce la isen ta dos ren di men tos pro ve-
ni en tes de apo sen ta do ria e pen são, trans fe rên cia
para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma, pa gos pela
Pre vi dên cia So ci al da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por qual quer pes soa ju rí di-
ca de di re i to pú bli co in ter no, ou por en ti da de de pre vi-
dên cia pri va da, a par tir do mês em que o con tri bu in te
com ple tar 65 (ses sen ta e cin co) anos de ida de”.

O art. 2º da pro po si ção in tro duz, ain da, novo pa -
rá gra fo ao art. 7º da Lei nº 9.250, de 1995, nos se guin-
tes ter mos:

“§ 2º-A É fa cul ta ti va a apre sen ta ção de 
de cla ra ção para as pes so as que re ce bam
de uma úni ca fon te e cu jos ren di men tos du -
ran te o ano-ca len dá rio pro ve nham ex clu si-
va men te do tra ba lho as sa la ri a do ou, ain da,
de pro ven tos de apo sen ta do ria ou pen sões
pa gos por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i-
to pú bli co in ter no ou por en ti da de de pre vi-
dên cia pri va da, des de que aque les ren di-
men tos te nham sido sub me ti dos à tri bu ta-
ção na fon te.”

O art. 3º con tém cláu su la de vi gên cia ime di a ta
da lei em que se con ver ter o pro je to.

Ao jus ti fi car a ma jo ra ção da isen ção e, con se-
qüen te men te, da de du ção pro pos ta, as sim se ex pres-
sa o ilus tre Au tor:

“Tra ta-se, aqui, de me di da do mais alto 
al can ce so ci al, eis que visa atin gir par ce la
da po pu la ção já ex clu í da da for ça de tra ba-
lho – sem con di ções, por tan to, de pro ver
com ple men ta ção de ren da por seus pró pri-
os es for ços – e que, nor mal men te, en fren ta
vi cis si tu des de cor ren tes de ma i o res cu i da-
dos ne ces sá ri os com a ma nu ten ção da pró -
pria sa ú de.”

E cita al guns dis po si ti vos cons ti tu ci o na is que re -
ve lam a pre o cu pa ção do Cons ti tu in te de 1988 em
pro ver am pa ro aos ido sos, por par te da fa mí lia, da so -
ci e da de e do Esta do, a sa ber: os arts. 203, I, V, e 230.
Afir ma que “o li mi te, atu al men te fi xa do em R$900,00,
em bo ra pu des se ser ade qua do na épo ca da edi ção
da lei, re ve la-se hoje in su fi ci en te para pro por ci o nar
vida dig na ao tra ba lha dor que en tra (es ta tis ti ca men te
fa lan do) no úl ti mo es tá gio de sua vida”. Cha ma a
aten ção para o fato de que a po pu la ção aci ma de 65
anos, es ti ma da hoje em cer ca de 5% da po pu la ção
to tal, de ve rá do brar até o ano de 2015. Asse ve ra que
“a in ver são da pi râ mi de etá ria será, como fe nô me no

de mo grá fi co, a gran de pro ble má ti ca bra si le i ra do iní -
cio do novo mi lê nio. A re nún cia fis cal em fa vor do gru -
po de ter ce i ra ida de, tal como pro pos to, ape nas virá
como um dos fa to res de ate nu a ção da cri se que ine vi-
ta vel men te ca rac te ri za rá o pro ces so”.

Em prol da fa cul ta ti vi da de de apre sen ta ção de
de cla ra ção anu al de ajus te do Impos to de Ren da su -
ge ri da, enun cia ar gu men tos a se guir re su mi dos:

a) o des con to na fon te é a ins tru men-
ta li za ção do que os téc ni cos cha mam de
“ar re ca da ção em ba ses cor ren tes”, cujo nú -
cleo con ce i tu al re si de em que os ci da dãos
de vem pa gar o im pos to no mo men to em
que per ce bem a ren da, no su pos to da ad ve-
niên cia de inú me ras van ta gens para o pró-
prio con tri bu in te e para a ad mi nis tra ção;

b) os tra ba lha do res e apo sen ta dos são 
os con tri bu in tes que mais per fe i ta men te se
ajus tam ao con ce i to de “ba ses cor ren tes”,
por te rem nor mal men te uma úni ca fon te de
ren da, per fe i ta men te iden ti fi cá vel e quan ti fi-
cá vel no mo men to de sua re a li za ção;

c) os con tri bu in tes ci ta dos são os que
mais so frem no mo men to de fa zer o ajus te
anu al, em fun ção de sua “con di ção so ci al
mé dia e do ex pli cá vel des co nhe ci men to e
per ple xi da de em face da com ple xa le gis la-
ção fis cal – o que é fon te de gran de an gús-
tia de pon de rá vel par te da po pu la ção, na
épo ca da de cla ra ção, e, pior, mo ti vo de des -
pe sa paga a ter ce i ros (pro fis si o na is ou pse -
u do pro fis si o na is) para pre en che rem essa
de cla ra ção”;

d) em prin cí pio, a de so bri ga ção de
ajus te anu al para essa clas se de con tri bu in-
tes não de ve rá pro du zir im pac to sig ni fi ca ti vo
na ar re ca da ção, pois, “na mas sa de mi lhões
de con tri bu in tes, ha ve rá com pen sa ção en tre
aque les que de ve ri am com ple men tar o im-
pos to e aque les que de ve ri am re ce ber res ti-
tu i ção, mes mo con si de ran do que es tes úl ti-
mos ten de rão mais a apre sen tar sua de cla-
ra ção”;

e) es ti ma que, na pior das hi pó te ses,
“a que da de ar re ca da ção cor res pon de rá à
mar gem de três ou qua tro por cen to... de um 
gru po de con tri bu in tes do IRPF (Impos to de
Ren da de Pes soa Fí si ca), que re pre sen ta,
no to tal, em tor no de ape nas dez por cen to
da ar re ca da ção da União. Assim, o ris co de
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per da de ar re ca da ção não vai além de 0,4% 
do to tal”;

f) fi nal men te, en ten de que “a dis pen sa
de de cla ra ção anu al, além de re pre sen tar
di mi nu i ção de an gús ti as e de cus tos para
mi lhões de con tri bu in tes hu mil des, re pre-
sen ta rá tam bém di mi nu i ção de cus tos para
a ad mi nis tra ção tri bu tá ria – o que, pro va vel-
men te, com pen sa rá so be ja men te a even tu al
per da de ar re ca da ção”.

II – Aná li se

II.1 – His tó ri co da Isen ção do IRPF para o Ido so
Apo sen ta do ou Pen si o nis ta

Cons ta ta mos, ini ci al men te, que o dis po si ti vo
le gal que re gu la a isen ção, cujo va lor se in ten ta au -
men tar, foi ins pi ra do em nor ma ins ti tu í da pelo Cons -
ti tu in te de 1988, en tão vi gen te, a sa ber:

“Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im -
pos to so bre:

..............................................................
III – ren da e pro ven tos de qual quer na -

tu re za;
..............................................................
§ 2º im pos to pre vis to no in ci so III:
..............................................................
II – não in ci di rá, nos ter mos e li mi tes fi -

xa dos em lei, so bre ren di men tos pro ve ni en-
tes de apo sen ta do ria e pen são, pa gos pela
pre vi dên cia so ci al da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, a pes -
soa com ida de su pe ri or a ses sen ta e cin co
anos, cuja ren da to tal seja cons ti tu í da, ex-
clu si va men te, de ren di men tos do tra ba lho.”

Ime di a ta men te, o le gis la dor re gu la men tou o
be ne fí cio, fi xan do su ces si vos li mi tes para o seu
gozo, por meio dos se guin tes di plo mas le ga is:

a) Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de
1988, art. 6º, XV (cin qüen ta Obri ga ções do
Te sou ro Na ci o nal – OTNs);

b) Lei nº 7.799, de l0 de ju lho de 1989, 
art. 45, I (tre zen tos e cin qüen ta Bô nus do
Te sou ro Na ci o nal – BTNs);

c) Lei nº 8.383, de 30 de de zem bro de
1991, art. 10, V (1.000 Uni da des Fis ca is de
Re fe rên cia – UFIRs);

d) Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de
1995, cujo art. 28, ao dar nova re da ção ao
in ci so XV do art. 6º da Lei nº 7.713, de

1988, fi xou o li mi te de isen ção em R$900,00 
men sa is, e cujo art. 4º, in ci so VI, es ti pu lou
idên ti ca quan tia para de du ção na de ter mi-
na ção da base de cál cu lo su je i ta à in ci dên-
cia men sal do IRPF;

e) Me di da Pro vi só ria nº 22, de 8 de ja -
ne i ro de 2002, cujo art. 2º, ao dar nova re-
da ção ao in ci so VI do art. 4º da Lei nº 9.250, 
de 1995, ele vou a de du ção (e, em con se-
qüên cia, a isen ção) para R$1.058,00.

É de se ob ser var que a isen ção para o ido so é
apli cá vel, sem pre ju í zo da par ce la isen ta de
R$1.058,00 pre vis ta na ta be la de in ci dên cia men sal
do im pos to (R$13.754,00 anu a is, in clu í do o 13º sa lá-
rio). Assim, na pior das hi pó te ses, tem ga ran ti da, para 
si, uma isen ção men sal de R$2.166,00, que po de rá
ser am pli a da com to das as de du ções fa cul ta das aos
de ma is con tri bu in tes, a sa ber:

1) as im por tân ci as pa gas a tí tu lo de
pen são ali men tí cia;

2) a quan tia de R$106,00 men sa is
(R$1.272,00 anu a is) por de pen den te;

3) as con tri bu i ções para a Pre vi dên cia
So ci al da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os (os apo sen ta dos,
que re tor nam ao tra ba lho, se vêem na con -
tin gên cia de con ti nu ar con tri bu in do);

4) as des pe sas em edu ca ção pró pria
ou de de pen den tes, até o li mi te anu al in di vi-
du al de R$1.998,00;

5) os pa ga men tos efe tu a dos a mé di-
cos, den tis tas, psi có lo gos, fi si o te ra pe u tas,
fo no a u dió lo gos, te ra pe u tas ocu pa ci o na is e
hos pi ta is, bem como as des pe sas com exa -
mes la bo ra to ri a is, ser vi ços ra di o ló gi cos,
apa re lhos or to pé di cos e pró te ses or to pé di-
cas e den tá ri as, sem li mi te de va lor;

6) pa ga men tos efe tu a dos a em pre sas
do mi ci li a das no País, des ti na dos à co ber tu-
ra de des pe sas com hos pi ta li za ção, mé di-
cas e odon to ló gi cas, bem como a en ti da des
que as se gu rem di re i to de aten di men to ou
res sar ci men to de des pe sas da mes ma na tu-
re za.

Se é ver da de que os ido sos ten dem a ter me -
no res des pe sas com de pen den tes, con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as e edu ca ção (pró pria ou de de pen-
den tes), tam bém não é me nos ver da de que ten dem
a des pen der mu i to mais com sa ú de, in clu si ve com
men sa li da des para os pla nos e se gu ros de sa ú de,
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cuja de du ção tam bém é ad mi ti da sem li mi te de va lor
(art. 8º, § 2º, I da Lei nº 9.250, de 1995).

Cons ta ta-se, pois, que a lei foi re la ti va men te ge -
ne ro sa para com os ido sos, pois ex tra po lou os es tre i-
tos li mi tes da isen ção en tão fi xa dos na Cons ti tu i ção.
Com efe i to, fo ram isen ta dos não só os ren di men tos
pa gos pela pre vi dên cia pú bli ca dos en tes fe de ra dos
como tam bém os pa gos por qual quer pes soa ju rí di ca
de di re i to pú bli co in ter no – o que abran ge os ór gãos
da ad mi nis tra ção di re ta e os da ad mi nis tra ção in di re-
ta que se jam au tar qui as ou fun da ções pú bli cas – ou
por en ti da de de pre vi dên cia pri va da. E, ain da, fo ram
isen ta dos não só os ido sos cuja ren da to tal seja cons -
ti tu í da, ex clu si va men te, de ren di men tos do tra ba lho,
mas tam bém aque les cuja ren da to tal seja cons ti tu í da
des sa e de ou tras fon tes.

O Con gres so Na ci o nal, agin do como cons ti tu in-
te de ri va do, de ci diu aco lher pro pos ta do Pre si den te
da Re pú bli ca e re vo gar o in ci so II do § 2º do art. 153
da Cons ti tu i ção, por meio do art. 17 da Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 20, de 15 de de zem bro de 1998, que “Mo -
di fi ca o sis te ma de pre vi dên cia so ci al, es ta be le ce nor-
mas de tran si ção e dá ou tras pro vi dên ci as Se a des -
cons ti tu ci o na li za ção do tema não teve o con dão de
eli mi nar o di re i to à isen ção par ci al do IR dos apo sen-
ta dos e pen si o nis tas ido sos, man ti da pela já ci ta da lei
or di ná ria, si na li zou, con tu do, a nova pos tu ra do Po der
Le gis la ti vo de não en ges sar di re i tos, ti dos por al guns
como ver da de i ro pri vi lé gio.

II.2 – Au men to da Isen ção do IRPF para Apo sen-
ta dos e Pen si o nis tas Ido sos

A mo ti va ção prin ci pal da pro pos ta pa re ce ser a
de con ce der um sub sí dio es ta tal in di re to à aqui si ção
de me di ca men tos, no pres su pos to de que os be ne fi-
ciá ri os des pen dem, sis te ma ti ca men te, re cur sos
subs tan ci a is com tais pro du tos, es sen ci a is à sua sa ú-
de. Mas esse ar gu men to se mos tra frá gil di an te de vá -
ri as ra zões, en tre as qua is:

1) nem to dos os be ne fi ciá ri os têm gas -
tos subs tan ci a is com me di ca men tos, e, as-
sim sen do, a re nún cia fis cal be ne fi ci a ria
tam bém pes so as não ne ces si ta das;

2) os me di ca men tos são usa dos tam-
bém por pes so as em ati vi da de, as qua is
não es ta ri am sen do be ne fi ci a das;

3) o sub sí dio, den tro des se en fo que,
de ve ria ser di ri gi do aos con su mi do res de
me di ca men tos de uso con tí nuo, in de pen-
den te men te de sua ida de e, nes te sen ti do,
como ve re mos a se guir, a le gis la ção já aten -

de vas ta gama de po da do res de mo lés ti as
gra ves;

4) a ação so ci al do Esta do é mais efi -
caz e am pla quan do, em vez de di mi nu ir re -
ce i tas, di re ci o na re cur sos para dis po ni bi li zar
me di ca men tos para os ne ces si ta dos e ado -
ta me di das ten den tes a re du zir os res pec ti-
vos pre ços, como: a) o com ba te à car te li za-
ção; b) o es tí mu lo ao de sen vol vi men to da
pro du ção e co mer ci a li za ção de ge né ri cos, e
c) a isen ção de tri bu tos in ci den tes so bre tais 
pro du tos.

Em ou tras pa la vras, au men tar o teto de isen ção
do Impos to de Ren da dos ido sos não é a me lhor po lí-
ti ca para fa ci li tar o aces so de les e da po pu la ção em
ge ral aos me di ca men tos. Nos úl ti mos anos, o Con-
gres so Na ci o nal apro vou leis e o Go ver no Fe de ral
em pre en deu ações do tipo das que aqui ci ta mos, de
al can ce so ci al mais am plo, a sa ber:

a) Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de
1994: “Trans for ma o Con se lho Admi nis tra ti-
vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE em au tar-
quia, dis põe so bre a pre ven ção e a re pres-
são às in fra ções con tra a or dem eco nô mi ca
e dá ou tras pro vi dên ci as” (Lei de De fe sa da
Con cor rên cia);

b) Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998: 
“Dis põe so bre os pla nos e se gu ros pri va dos
de as sis tên cia à sa ú de” (pro te ção ao usuá-
rio con tra abu sos no va lor das men sa li da-
des e na pres ta ção de ser vi ços);

c) Lei nº 9.787, de 10 de fe ve re i ro de
1999: “Alte ra a Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976, que dis põe so bre a vi gi lân-
cia sa ni tá ria, es ta be le ce o me di ca men to ge -
né ri co, dis põe so bre a uti li za ção de no mes
ge né ri cos em pro du tos far ma cêu ti cos, e dá
ou tras pro vi dên ci as” (Lei dos Ge né ri cos,
cuja apli ca ção já en se jou, até o mo men to, a
pro du ção de 500 ge né ri cos, cu jos pre ços fi -
na is são, em mé dia, 45% in fe ri o res aos cor -
res pon den tes pro du tos de mar ca);

d) Lei nº 10.147, de 21 de de zem bro
de 2000: “Dis põe so bre a in ci dên cia da Con -
tri bu i ção para os Pro gra mas de Inte gra ção
So ci al e For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi-
dor Pú bli co (PIS/PASEP), e da Con tri bu i ção
para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al
(Co fins), nas ope ra ções de ven da dos pro-
du tos que es pe ci fi ca” (de so ne ra das ci ta das
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con tri bu i ções me di ca men tos de uso con tí-
nuo con tra as do en ças que mais aco me tem
os bra si le i ros, como hi per ten são, re u ma tis-
mo, cân cer, mo lés ti as crô ni co-de ge ne ra ti vas
e do co ra ção).

Por ou tro lado, a as sis tên cia à sa ú de dos
bra si le i ros está sen do am pli a da pela vin cu la ção
de re ce i ta de im pos tos para o se tor pro ce di da pela 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13 de se tem bro
de 2000, que obri ga os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os a des pen de rem, anu al men te, em
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de re cur sos mí ni-
mos cor res pon den tes a, res pec ti va men te, 12% e
15% do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos pró -
pri os e das trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is fe i tas
pela União, a teor dos arts. 157, 158 e 159, in ci so
I, a e b e in ci so II. A União, por sua vez, é obri ga-
da a di re ci o nar para a área de sa ú de mon tan te
nun ca in fe ri or ao apli ca do no ano an te ri or, cor ri gi-
do pela va ri a ção no mi nal do Pro du to Inter no Bru to
– PIB.

II.3 – Isen ção To tal do IRPF para Apo sen ta dos e
Pen si o nis tas Por ta do res de Do en ças Gra ves

Por ra zões hu ma ni tá ri as, a lei não li mi ta o va -
lor para a isen ção do Impos to de Ren da de fe ri da
aos pro ven tos de apo sen ta do ria ou re for ma, des de
que mo ti va das por aci den te em ser vi ço, e aos per -
ce bi dos pe los por ta do res de mo lés tia pro fis si o nal,
tu ber cu lo se ati va, ali e na ção men tal, es cle ro se múl -
ti pla, ne o pla sia ma lig na, ce gue i ra, han se nía se, pa-
ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci tan te, car di o pa tia gra-
ve, do en ça de Par kin son, es pon di lo ar tro se an qui lo-
san te, ne fro pa tia gra ve, es ta dos avan ça dos da do-
en ça de Pa get (os te í te de for man te), con ta mi na ção
por ra di a ção, sín dro me da imu no de fi ciên cía ad qui-
ri da (AIDS), com base em con clu são da me di ci na
es pe ci a li za da, mes mo que a do en ça te nha sido
con tra í da de po is da apo sen ta do ria ou re for ma; e
aos va lo res re ce bi dos a tí tu lo de pen são quan do o
be ne fi ciá rio des se ren di men to for por ta dor de do-
en ça re tror re fe ri da, ex ce to a de cor ren te de mo lés-
tia pro fis si o nal, com base em con clu são da me di ci-
na es pe ci a li za da, mes mo que a do en ça te nha sido
con tra í da após a con ces são da pen são (in ci sos
XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, com
a re da ção dada pela Lei nº 8.541, de 23 de de zem-
bro de 1992).

Na re la ção de mo lés ti as su pra men ci o na das foi
in clu í da a fi bro se cís ti ca (mu co vis ci do se) pelo § 2º do
art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995.

II.4 – Atu a li za ção do Va lor da Isen ção

A in con ve niên cia de se au men tar subs tan ci al-
men te o va lor do be ne fí cio não ili de, con tu do, a ne-
ces si da de de sua atu a li za ção. Após de cor ri dos seis
anos de sua fi xa ção, sem qual quer cor re ção, o seu
va lor real fora cor ro í do por uma in fla ção de 46,37%
(me di da pelo IPCA-E, ín di ce de cor re ção da ex tin ta
UFIR). Mas esse não era o úni co va lor de fa sa do na
Lei nº 9.250, de 1995, re la ti va ao IRPF. A co me çar
pe las ta be las de in ci dên cia men sal (art. 3º) e de in-
ci dên cia anu al (art. 11), to das as de du ções, li mi tes e 
ou tros va lo res ci fra dos em uni da des mo ne tá ri as te ri-
am que ser atu a li za dos, uma vez que sua pe re ni za-
ção im pli ca des res pe i to aos prin cí pi os in for ma ti vos
da tri bu ta ção, a sa ber: le ga li da de (art. 150, I), ve da-
ção ao efe i to de con fis co (art. 150, IV) e ca pa ci da de
eco nô mi ca do con tri bu in te (art. 145, § lº).

Entre tan to, a fer re nha opo si ção do Po der Exe -
cu ti vo à cor re ção ple na le vou o Con gres so Na ci o nal a
ace i tar a cor re ção par ci al de 17,5% dos re fe ri dos va -
lo res, con subs tan ci a da no Pro je to de Lei do Se na do
nº 175, de 2000 (PL nº 4.477-C, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos) e na Me di da Pro vi só ria nº 22, de 8 de 
ja ne i ro de 2002. O veto pre si den ci al to tal ao Pro je to
de Lei nº 175, de 2000, foi su ce di do pela edi ção da ci -
ta da Me di da Pro vi só ria, que in cor po rou a atu a li za ção
mo ne tá ria par ci al de 17,5% aqui re fe ri da.

II.5 – Fa cul ta ti vi da de de Apre sen ta ção da De cla-
ra ção de Ren di men tos

A pro pos ta de se ex tin guir, por lei, a obri ga to ri-
e da de de apre sen ta ção da de cla ra ção de ajus te
anu al, por par te de con tri bu in tes que se jam as sa la ri-
a dos, apo sen ta dos ou pen si o nis tas e cu jos ren di-
men tos pro ve nham de uma úni ca fon te apa ren ta ser 
ra zoá vel em face dos ar gu men tos ex pen di dos.

É de se re co nhe cer, con tu do, que tais ar gu men-
tos per de ram atu a li da de. Com efe i to, o que fa zia da
de cla ra ção do im pos to de ren da um ver da de i ro que -
bra-ca be ça para o con tri bu in te era, so bre tu do, a sua
com ple xi da de e a ex tre ma mu ta bi li da de das re gras
apli cá ve is. A com ple xi da de di mi nu iu dras ti ca men te, a
par tir de 1989, com a eli mi na ção dos cha ma dos ren -
di men tos e de du ções ce du la res e com a sim pli fi ca ção
dos aba ti men tos. A des con cer tan te va ri a bi li da de das
re gras de sa pa re ceu, a par tir do exer cí cio fi nan ce i ro
de 1996, em que se con sa gra ram as nor mas ema na-
das da Lei nº 9.250, de 1995, em vi gor até hoje (com
pe que nas al te ra ções) e cuja es ta bi li da de é de se pre -
su mir.
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Pode-se afir mar, sem exa ge ro, que, hoje, a di fi-
cul da de de pre en chi men to só se faz pre sen te na pri -
me i ra de cla ra ção do con tri bu in te. As de cla ra ções que 
se su ce dem to mam-se fá ce is, pois os dois mo de los
al ter na ti vos ado ta dos são pra ti ca men te idên ti cos aos
dos exer cí ci os an te ri o res. O mo de lo sim pli fi ca do é ex -
tre ma men te sin ge lo e pode ser uti li za do, sem in con-
ve ni en te para o de cla ran te, pela es ma ga do ra ma i o ria
dos as sa la ri a dos apo sen ta dos e pen si o nis tas. O mo -
de lo “com ple to” é fa cul ta ti vo – e con ve ni en te – para
aque les cuja soma de de du ções ul tra pas sa a
R$8.000,00 (exer cí cio fi nan ce i ro de 2002) ou a
R$9.400,00 (a par tir do exer cí cio fi nan ce i ro de 2003).

Mas a gran de re vo lu ção ocor ri da nes sa área se 
deve à am pla e bem su ce di da in for ma ti za ção das
de cla ra ções e à mul ti pli ca ção de pos tos e ca na is de
re cep ção. A di gi ta ção do for mu lá rio é ex tre ma men te
rá pi da; não há ne ces si da de de re di gi tar in for ma ções
idên ti cas às já di gi ta das no ano an te ri or; a di gi ta ção
se re su me, as sim, pra ti ca men te, a pou cos nú me ros
re la ti vos aos ren di men tos tri bu tá ve is, às de du ções e
ao cál cu lo do im pos to (de vi do, pago, a pa gar ou a
res ti tu ir) e à evo lu ção pa tri mo ni al. A en tre ga pode
ser fe i ta:

a) pela in ter net, mo da li da de es co lhi da
pela gran de ma i o ria dos de cla ran tes;

b) por dis que te, em agên ci as ban cá ri-
as au to ri za das, nas uni da des da Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral (SRF) e nos pos tos do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res (MRE),
lo ca li za dos no ex te ri or;

c) por te le fo ne, in clu si ve para li ga ções
efe ti va das do ex te ri or;

d) on line, no en de re ço www.re ce i-
ta.fa zen da.gov.br;

e) por for mu lá rio, nas agên ci as dos
cor re i os, nas uni da des da SRF e nos pos tos
do MRE lo ca li za dos no ex te ri or.

II.6 – CONSTITUCIONALIDADE

II.6.1 – Cons ti tu ci o na li da de For mal

No que diz res pe i to à ini ci a ti va, o pro je to é
cons ti tu ci o nal. Ver sa so bre di re i to tri bu tá rio e, es pe-
ci al men te, so bre o im pos to de ren da, te mas, que, a
teor dos arts. 24, I, e 153, III, da Cons ti tu i ção, são
de com pe tên cia le gis la ti va da União e so bre os qua -
is cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a san ção do
Pre si den te da Re pú bli ca, dis por (art. 48, I). E a pro -

po si ção pode ser ini ci a da por qual quer par la men tar
fe de ral, nos ter mos do art. 61.

Como re co nhe ce o pró prio Au tor, ha ve ria per da
de ar re ca da ção com a fa cul ta ti vi da de pro pos ta, uma
vez que os con tri bu in tes com di re i to à res ti tu i ção,
mais nu me ro sos que aque les com im pos to a pa gar,
evi den te men te op ta ri am por en tre gar a de cla ra ção e
fa zer jus à res ti tu i ção. Aque les as sa la ri a dos, apo sen-
ta dos e pen si o nis tas, de fon te úni ca, com im pos to a
pa gar, de nú me ro não co nhe ci do, mas cer ta men te
ex pres si vo, de i xa ri am de apre sen tar a de cla ra ção
com o ob je ti vo de se fur tar ao pa ga men to da di fe ren-
ça de vi da.

Esse não-pa ga men to cor res pon de ria a uma for -
ma de ex tin ção do cré di to tri bu tá rio, não elen ca da en -
tre as mo da li da des ex pres sa men te pres cri tas no Ca -
pí tu lo IV do Tí tu lo III do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal
(CTN) – Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de 1966 –, re -
cep ci o na do como lei com ple men tar no or de na men to
ju rí di co pá trio. Ain da que se con si de re essa dis pen sa
(tá ci ta) de pa ga men to como uma es pé cie de re mis-
são vin cu la da à di mi nu ta im por tân cia do cré di to tri bu-
tá rio, de que tra ta o in ci so IV do art. 172 do CTN, ou
al ter na ti va men te, como uma ex clu são do cré di to tri -
bu tá rio do tipo isen ção, de que tra ta o art. 175, I, do
CTN, es tar-se-ia in casu in frin gin do o § 6º do art.150
da Car ta Mag na, ver bis:

“Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re du-
ção de base de cál cu lo, con ces são de cré di-
to pre su mi do, anis tia ou re mis são re la ti vos a 
im pos tos, ta xas ou con tri bu i ções só po de rá
ser con ce di do me di an te lei es pe cí fi ca, fe-
de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le ex -
clu si va men te as ma té ri as aci ma enu me ra-
das ou o cor res pon den te tri bu to ou con tri bu-
i ção, sem pre ju í zo do dis pos to no art. 155, §
2º, XII, g.”

Não é pos sí vel con si de rar a even tu al lei de cor-
ren te des te pro je to como lei es pe cí fi ca nos ter mos do
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal re tro trans cri to. Para tan to,
se ria ne ces sá rio re for mu lar o pró prio fato ge ra dor do
im pos to de ren da da pes soa fí si ca, para con si de rá-lo
ocor ri do ex clu si va men te no mo men to da per cep ção
da re mu ne ra ção de cor ren te do tra ba lho, apo sen ta do-
ria ou pen são, ou seja, na fon te, a exem plo de ou tras
in ci dên ci as. Assim pro ce den do, não ca be ria, con tu do,
res ti tu ir im pos to a quem op tas se por apre sen tar a de -
cla ra ção.
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II.6.2 – Cons ti tu ci o na li da de Ma te ri al

Enten de mos que o au men to subs tan ci al do li-
mi te da isen ção ar ra nha ria o prin cí pio da ca pa ci da-
de eco nô mi ca, ins cul pi do no § 1º do art. 145 da Car -
ta Mag na, se gun do o qual “sem pre que pos sí vel, os
im pos tos te rão ca rá ter pes so al e se rão gra du a dos
se gun do a ca pa ci da de eco nô mi ca do con tri bu in te”.
Arra nha ria, ain da, o prin cí pio da igual da de, que le-
vou o Cons ti tu in te a ve dar a ins ti tu i ção de “tra ta men-
to de si gual en tre con tri bu in tes que se en con tram em 
si tu a ção equi va len te... in de pen den te men te da de no-
mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou di re i tos”
(art. 150, II).

As ma ni fes ta ções dou tri ná ri as não di ver gem no
to can te ao en ten di men to de que a ins ti tu i ção de isen -
ções está sob a re gên cia do prin cí pio da iso no mia. A
iso no mia fis cal de cor re do prin cí pio mais am plo, da
igual da de de to dos pe ran te a lei, in ser to na Cons ti tu i-
ção (art. 5º, ca put). O or de na men to cons ti tu ci o nal
bra si le i ro não to le ra as dis cri mi na ções tri bu tá ri as que
im pli quem tra ta men to pri vi le gi a do ou fa vo re ci men to
de de ter mi na das pes so as. Daí por que, para não ser
vi o la tó ria da iso no mia, a ins ti tu i ção de tri bu tos está
sub me ti da à re gra da ge ne ra li da de. Re la ti va men te ao 
Impos to de Ren da, a ge ne ra li da de está con sig na da
ex pres sa men te na Cons ti tu i ção Ci da dã (art. 153, III, § 
2º, I).¹

Ci tan do Blu mens te in, o ma i or tra ta dis ta bra si le i-
ro so bre o tema da isen ção tri bu tá ria as sim se ex pres-
sou:

“A ge ne ra li da de, as pec to par ti cu lar da
ga ran tia da igual da de ju rí di ca, ve dan do as
isen ções in jus ti fi ca das de pes so as ou gru-
pos de ter mi na dos, exi ge que tri bu ta ção seja 
ade qua da, sem pre que pos sí vel, à ca pa ci-
da de con tri bu ti va dos ci da dãos e, pois, de-
ter mi na uni igual tra ta men to para igua is
pres su pos tos de fato” (José Sou to Ma i or
Bor ges, in Te o ria Ge ral da Isen ção Tri bu tá-
ria, 3ª ed., Ma lhe i ros Edi to res, São Pa u lo,
2001, p. 48).

11.7 – Ju ri di ci da de

11.7.1 – Isen ção em Face do Sis te ma Cons ti tu ci-
o nal Tri bu tá rio

A isen ção in se re-se no sis te ma cons ti tu ci o nal
tri bu tá rio. Na li ção do mes tre José Sou to Ma i or Bor -
ges, “no po der de tri bu tar se con tém o po der de exi -
mir, como o ver so e re ver so de uma me da lha” (op.
cit. p. 30); “o po der de isen tar é o pró prio po der de
tri bu tar, vis to ao in ver so” (op. cit., p. 31). Se gun do
ele, a Cons ti tu i ção es ta be le ce prin cí pi os, como o da
le ga li da de (arts. 50, II; 150, 1) e iso no mia (ou jus ti-
ça) tri bu tá ri as (arts. 5º, ca put, e inc. 1, arts. 145, §
1º e 150, II) que vin cu lam a le gis la ção in te gra ti va,
or di ná ria, com ple men tar na dis ci pli na das isen ções.
E, em con se qüên cia, as isen ções es tão su je i tas,
pelo or de na men to cons ti tu ci o nal tri bu tá rio, a con di ci-
o na men tos idên ti cos aos que são es ta be le ci dos
para a ins ti tu i ção de tri bu tos (ob. cit., p. 31).

Ao de sa ten der os prin cí pi os cons ti tu ci o na is tri -
bu tá ri os da le ga li da de, da iso no mia (ou jus ti ça), da
ge ne ra li da de e da ca pa ci da de con tri bu ti va, o PLS nº
455, de 1999, in cor re em in cons ti tu ci o na li da de, e, em
vir tu de do prin cí pio da su pre ma cia da Cons ti tu i ção,
em in ju ri di ci da de.

11.7.2 – Isen ção em Face da Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal(LRF)

A Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, que “es ta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli cas
vol ta das para a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal e
dá ou tras pro vi dên ci as” é, sem dú vi da, lei com ple-
men tar da es pé cie nor ma ti va, ba i xa da com ful cro do 
art. 163, in ci so I, da Cons ti tu i ção. Como tal, ser ve de 
base e fun da men ta ção de va li da de de ou tros atos
le gis la ti vos.

Ora, essa lei com ple men tar dis põe as sim (no
Ca pí tu lo III – da Re ce i ta Pú bli ca, Se ção II – Da Re-
nún cia de Re ce i ta):

“Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de
in cen ti vo ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria
da qual de cor ra re nún cia de ve rá es tar
acom pa nha da de es ti ma ti va do im pac to or-
ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí cio em que
deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se guin-
tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes
or ça men tá ri as e a pelo me nos uma das se -
guin tes con di ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de
que a re nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va
de re ce i ta da lei or ça men tá ria, na for ma do
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art. 12, e de que não afe ta rá as me tas de re -
sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo pró prio
da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha do de me di das de 
com pen sa ção, no pe río do men ci o na do no
ca put, por meio do au men to de re ce i ta, pro -
ve ni en te da ele va ção de alí quo tas, am pli a-
ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou cri a-
ção de tri bu to ou con tri bu i ção;

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia,
re mis são, sub sí dio, cré di to pre su mi do, con-
ces são de isen ção em ca rá ter não ge ral, al -
te ra ção de alí quo ta ou mo di fi ca ção de base
de cál cu lo que im pli que re du ção dis cri mi na-
da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros be -
ne fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di-
fe ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a-
ção do in cen ti vo ou be ne fi cio de que tra ta o
ca put des te ar ti go de cor rer da con di ção
con ti da no in ci so II, o be ne fí cio só en tra rá
em vi gor quan do im ple men ta das as me di-
das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca:

I – às al te ra ções das alí quo tas dos im-
pos tos pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art.
153 da Cons ti tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi tos cujo
mon tan te seja in fe ri or ao dos res pec ti vos
cus tos de co bran ça”.

A Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001, que
Dis põe so bre as di re tri zes para a ela bo ra ção da lei
or ça men tá ria de 2002 e dá ou tras pro vi dên ci as (Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO), por sua vez,
as sim reza:

“Art. 1º São es ta be le ci das, em cum pri-
men to ao dis pos to no art. 165, § 2º, da
Cons ti tu i ção, as di re tri zes or ça men tá ri as da
União para 2002, com pre en den do:

..............................................................
VII – as dis po si ções so bre al te ra ções

na le gis la ção tri bu tá ria da União;
..............................................................
Art. 63. O pro je to de lei ou me di da pro -

vi só ria que con ce da ou am plie in cen ti vo ou
be ne fi cio de na tu re za tri bu tá ria só será
apro va da ou edi ta da se aten di das as exi-
gên ci as do art. 14 da Lei Com ple men tar nº
101 de 2000.

§ 1º Apli cam-se à lei ou me di da pro vi-
só ria que con ce da ou am plie in cen ti vo ou
be ne fi cio de na tu re za fi nan ce i ra as mes mas
exi gên ci as re fe ri das no ca put, po den do a
com pen sa ção al ter na ti va men te, dar-se me-
di an te o can ce la men to, pelo mes mo pe río do
de des pe sas em va lor e equi va len te.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo ofe re ce rá,
quan do so li ci ta do por de li be ra ção do Ple ná-
rio de ór gão co le gi a do do Po der Le gis la ti vo
no pra zo má xi mo de no ven ta dias a es ti ma-
ti va de re nún cia ou sub sí di os téc ni cos para
re a li zá-la”.

Di an te da qua se im pos si bi li da de de aten di-
men to, pelo Con gres so Na ci o nal, das exi gên ci as
con ti das no art. 14 da LRF, é con for tan te cons ta tar
que a LDO para 2002 in tro du ziu me ca nis mos al ter-
na ti vos que fa ci li tam o cum pri men to das re fe ri das
exi gên ci as. Assim é que:

a) o Po der Exe cu ti vo, quan do so li ci ta-
do, de ve rá es ti mar a re nún cia de re ce i ta (e
o con se qüen te im pac to or ça men tá rio-fi nan-
ce i ro nos três exer cí ci os fi nan ce i ros de que
tra ta o ca put do art. 14 da LRF);

b) o au men to com pen sa tó rio de re ce i-
ta, pres cri to no in ci so II do art. 14 da LRF,
pode ser subs ti tu í do por can ce la men to de
des pe sas em va lor equi va len te.

O PLS nº 455, de 1999, está acom pa nha do de
es ti ma ti va de per da de re ce i ta do IRPF em de cor-
rên cia da fa cul ta ti vi da de de apre sen ta ção de de cla-
ra ção de ren di men tos. O pro po nen te cal cu la que, no 
má xi mo, 0,4% da re ce i ta ad mi nis tra da pela SRF de i-
xa rá de ser ar re ca da da; isto equi va le a R$840 mi-
lhões em 2002 (0,4% x R$210 bi lhões). Entre tan to,
não foi ava li a da a re nún cia de re ce i ta que ad vi ria do 
au men to de R$742,00 na “par ce la isen ta dos ren di-
men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen são,
trans fe rên cia para a re ser va re mu ne ra da ou re for-
ma, pa gos pelo Pre vi dên cia So ci al da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por
qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no,
ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da, a par tir do
mês em que o con tri bu in te com ple tar 65 anos de
ida de”. Em qual quer dos ca sos, só a SRF dis põe
dos da dos que per mi tem uma es ti ma ti va cor re ta.

Nada im pe de que a Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos (CAE), in cum bi da, pelo art. 99 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, de opi nar so bre pro po si-
ções per ti nen tes a as sun tos como as pec to eco nô mi-
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co e fi nan ce i ro (inc. I), tri bu tos fi nan ças pú bli cas, ... or -
ça men to (inc. IV) e ou tros as sun tos cor re la tos (inc.
VII), tome pro vi dên ci as no sen ti do de ade quar a pro -
po si ção às exi gên ci as da LRF e da LDO.

No caso con cre to, con tu do, pa re ce-nos que não
vale a pena fazê -lo, dada a in cons ti tu ci o na li da de e
de mé ri to do PLS sob exa me.

III – Voto

Em face do ex pos to, o nos so voto é pela in cons-
ti tu ci o na li da de e in ju ri di ci da de; e, no mé ri to, pela re je-
i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 455, de 1999.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Jef fer son Pé res, Re la tor
– José Fo ga ça – Be ní cio Sam pa io – Ro meu Tuma
– Osmar Dias – Fer nan do Ri be i ro – Anto nio Car los
Jú ni or – Ro ber to Re quião – Re gi nal do Du ar te –
Fran ce li no Pe re i ra – Ari Stad ler.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

Re la tor: Se na dor Luiz Este vão

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, pro po si ção do ilus tre Se na dor Edi son Lo bão, que 
tra ta da am pli a ção de li mi te de isen ção do im pos to de
ren da de pes soa fí si ca de R$900,00, para
R$1.800,00, para os apo sen ta dos com mais de ses -
sen ta e cin co anos de ida de. O mes mo pro je to pre vê,
ain da , que será fa cul ta ti va a apre sen ta ção de de cla-
ra ção de ajus te anu al para quem, re ce ben do ex clu si-
va men te ren di men tos do tra ba lho ou de pro ven tos e
pen sões, já teve des con ta do na fon te, du ran te todo o
ano, o res pec ti vo im pos to de ren da.

Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Mé ri to

É in ten ção do no bre Se na dor Edi son Lo bão in -
tro du zir duas al te ra ções na le gis la ção do im pos to de
ren da da pes soa fí si ca:

a) am pli a ção do li mi te de isen ção, para 
os ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta-
do ria e pen são, trans fe rên cia para re ser va
re mu ne ra da ou re for ma, pa gas pela Pre vi-
dên cia So ci al da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por qual-
quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter-

no, ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da,
até o va lor de R$1.800,00 (um mil e oi to cen-
tos re a is), por mês, a par tir do mês em que
o con tri bu in te com ple tar ses sen ta e cin co
anos de ida de, sem pre ju í zo da par ce la
isen ta pre vis ta na ta be la de in ci dên cia men -
sal do im pos to.

A mo di fi ca ção pro pos ta pas sa a vi go rar tan to
para o art. 6º, in ci so XV, da Lei nº 7.713, de 22 de
de zem bro de 1998, quan to para o art, 4º, in ci so VI,
da Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995.

Argu men ta o emi nen te Se na dor Lo bão que, o li -
mi te hoje fi xa do de R$900,00 (no ve cen tos re a is) re ve-
la-se in su fi ci en te para pro por ci o nar vida dig na ao tra -
ba lha dor que en tra no úl ti mo es tá gio de sua vida,
prin ci pal men te em fun ção do avil ta men to dos pro ven-
tos e pen sões e das ma i o res des pe sas com sa ú de.

b) tor na fa cul ta ti va a apre sen ta ção de
de cla ra ção de ajus te anu al para as pes so as
que re ce bem de uma úni ca fon te e cu jos
ren di men tos du ran te o ano-ca len dá rio pro-
ve nham ex clu si va men te do tra ba lho as sa la-
ri a do ou ain da, de pro ven tos de apo sen ta-
do ri as ou pen sões pa gas por qual quer pes -
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co ou por en ti da-
de de pre vi dên cia pri va da, des de que aque -
les ren di men tos te nham sido sub me ti dos à
tri bu ta ção na fon te.

O au tor de pro pos ta con si de ra que a dis pen sa
de de cla ra ção anu al, como pre vis ta, além de re pre-
sen tar di mi nu i ção de an gús ti as e de cus tos para mi -
lhões de con tri bu in tes hu mil des, re pre sen ta rá tam-
bém di mi nu i ção de cus tos para a ad mi nis tra ção tri -
bu tá ria – o que, pro va vel men te, com pen sa rá a even -
tu al per da de ar re ca da ção.

As pro po si ções apre sen ta das têm gran de res -
pal do em seus as pec tos so ci a is, pois são di ri gi das a
pes so as de mais de ses sen ta e cin co anos de ida de ,
que já de ram im por tan tes con tri bu i ções aos se to res
pro du ti vos da so ci e da de e hoje en con tram-se ex clu í-
das do mer ca do de tra ba lho.

III – Voto

Pe las ra zões apre sen ta das an te ri or men te e
con si de ran do não ter en con tra do óbi ces de ca rá ter
cons ti tu ci o nal ou ju rí di co nas pro po si ções re la ta das,
voto pela apro va ção do PLS nº 455, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Edi son Lo bão, em sua ín te gra.

Sala da Co mis são, de de. – Luiz Este vão, Re la-
tor.
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Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra

I – Re la tó rio

Da la vra do emi nen te Se na dor Edi son Lo bão, é
sub me ti do à de ci são ter mi na ti va des ta co mis são o Pro -
je to de Lei nº 455, de 1999, de emen ta em epí gra fe.

O art. 1º al te ra a re da ção do in ci so XV do art. 6º
da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de 1988, que “al -
te ra a le gis la ção do Impos to so bre a Ren da, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”. A ver são al te ra do ra sim ples men te
au men ta de R$900,00 para R$1.800,00 o li mi te da
isen ção tri bu tá ria ali pre vis to. Tra ta-se da isen ção do
Impos to so bre a Ren da de fe ri da aos “ren di men tos
pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen são, trans fe rên-
cia para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma, pa gos
pela Pre vi dên cia So ci al da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por qual quer pes-
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no, ou por en ti da de
de pre vi dên cia pri va da, até o va lor de R$900,0O (no -
ve cen tos re a is), por mês, a par tir do mês em que o
con tri bu in te com ple tar ses sen ta e cin co anos de ida -
de, sem pre ju í zo da par ce la isen ta pre vis ta na ta be la
de in ci dên cia men sal do im pos to.” A ver são atu al do
dis po si ti vo re tro trans cri to de cor re da nova re da ção
dada pelo art. 28 da Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro
de 1995, que “Alte ra a le gis la ção do Impos to so bre a
Ren da das pes so as fí si cas, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O art. 2º al te ra a re da ção do in ci so VI do art. 4º
da Lei nº 9.250, de 1995. Co e ren te men te com a mo di-
fi ca ção pro pos ta no art. 1º, pre vê a ver são al te ra do ra
a ele va ção de R$900,00 para R$1.800,00 do li mi te da 
de du ção fis cal ali pre vis ta. Tra ta-se da de du ção, para
fins de de ter mi na ção da base de cál cu lo su je i ta à in ci-
dên cia men sal do Impos to de Ren da da “quan tia de
R$900,0O (no ve cen tos re a is), cor res pon den te à par -
ce la isen ta dos ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen-
ta do ria e pen são, trans fe rên cia para a re ser va re mu-
ne ra da ou re for ma, pa gos pela Pre vi dên cia so ci al da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os, por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co
in ter no, ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da, a par-
tir do mês em que o con tri bu in te com ple tar 65 (ses -
sen ta e cin co) anos de ida de”.

O art. 2º da pro po si ção in tro duz, ain da, novo pa -
rá gra fo ao art. 7º da Lei nº 9.250, de 1995, nos se guin-
tes ter mos:

“§ 2º-A É fa cul ta ti va a apre sen ta ção de 
de cla ra ção para as pes so as que re ce bam
de urna úni ca fon te e cu jos ren di men tos du -
ran te o ano-ca len dá rio pro ve nham ex clu si-
va men te do tra ba lho as sa la ri a do ou, ain da,

de pro ven tos de apo sen ta do ria ou pen sões
pa gos por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i-
to pú bli co in ter no ou por en ti da de de pre vi-
dên cia pri va da, des de que aque les ren di-
men tos te nham sido sub me ti dos à tri bu ta-
ção na fon te”.

Ao jus ti fi car a ma jo ra ção da isen ção e, con se-
qüen te men te, da de du ção pro pos ta, as sim se ex pres-
sa o ilus tre Au tor:

“Tra ta-se de me di da do mais alto al can-
ce so ci al, eis que visa atin gir par ce la da po pu-
la ção já ex clu í da da for ça de tra ba lho – sem
con di ções, por tan to, de pro ver com ple men ta-
ção de ren da por seus pró pri os es for ços – e
que, nor mal men te, en fren ta vi cis si tu des de-
cor ren tes de ma i o res cu i da dos ne ces sá ri os
com a ma nu ten ção da pró pria sa ú de.”

E cita al guns dis po si ti vos cons ti tu ci o na is que re -
ve lam a pre o cu pa ção do Cons ti tu in te de 1988 em
pro ver am pa ro aos ido sos, por par te da fa mí lia, da so -
ci e da de e do Esta do, a sa ber: os arts. 203, I, V e 230.
Afir ma que “o li mi te, atu al men te fi xa do em R$900,00,
em bo ra pu des se ser ade qua do na épo ca da edi ção
da lei, re ve la-se hoje in su fi ci en te para pro por ci o nar
vida dig na ao tra ba lha dor que en tra (es ta tis ti ca men te
fa lan do) no úl ti mo es tá gio de sua vida.” Cha ma a
aten ção para o fato de que a po pu la ção aci ma de 65
anos, es ti ma da hoje em cer ca de 5% da po pu la ção
to tal, de ve rá do brar até o ano de 2015. Asse ve ra que
“a in ver são da pi râ mi de etá ria será, como fe nô me no
de mo grá fi co, a gran de pro ble má ti ca bra si le i ra do iní -
cio do novo mi lê nio. A re nún cia fis cal em fa vor do gru -
po de ter ce i ra ida de, tal como pro pos to, ape nas virá
como um dos fa to res de ate nu a ção da cri se que ine vi-
ta vel men te ca rac te ri za rá o pro ces so”.

Em prol da fa cul ta ti vi da de de apre sen ta ção de
de cla ra ção anu al de ajus te do Impos to de Ren da su -
ge ri da, enun cia ar gu men tos a se guir re su mi dos:

a) o des con to na fon te é a ins tru men-
ta li za ção do que os téc ni cos cha mam de
“ar re ca da ção em ba ses cor ren tes”, cujo nú -
cleo con ce i tu al re si de em que os ci da dãos
de vem pa gar o im pos to no mo men to em
que per ce bem a ren da, no su pos to da ad ve-
niên cia de inú me ras van ta gens para o pró-
prio con tri bu in te e para a ad mi nis tra ção;

b) os tra ba lha do res e apo sen ta dos são 
os con tri bu in tes que mais per fe i ta men te se
ajus tam ao con ce i to de “ba ses cor ren tes”,
por te rem nor mal men te uma úni ca fon te de
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ren da, per fe i ta men te iden ti fi cá vel e quan ti fi-
cá vel no mo men to de sua re a li za ção;

c) os con tri bu in tes ci ta dos são os que
mais so frem no mo men to de fa zer o ajus te
anu al, em fun ção de sua “con di ção so ci al
mé dia e do ex pli cá vel des co nhe ci men to e
per ple xi da de em face da com ple xa le gis la-
ção fis cal – o que é fon te de gran de an gús-
tia de pon de rá vel par te da po pu la ção, na
épo ca da de cla ra ção, e, pior, mo ti vo de des -
pe sa paga a ter ce i ros (pro fis si o na is ou pse -
u do pro fis si o na is) para pre en che rem essa
de cla ra ção”;

d) em prin cí pio, a de so bri ga ção de
ajus te anu al para essa clas se de con tri bu in-
tes não de ve rá pro du zir im pac to sig ni fi ca ti vo
na ar re ca da ção, pois, “na mas sa de mi lhões
de con tri bu in tes, ha ve rá com pen sa ção en tre
aque les que de ve ri am com ple men tar o im-
pos to e aque les que de ve ri am re ce ber res ti-
tu i ção, mes mo con si de ran do que es tes úl ti-
mos ten de rão mais a apre sen tar sua de cla-
ra ção”;

e) es ti ma que, na pior das hi pó te ses,
“a que da de ar re ca da ção cor res pon de rá à
mar gem de três ou qua tro por cen to... de um 
gru po de con tri bu in tes do IRPF (Impos to de
Ren da de Pes soa Fí si ca), que re pre sen ta,
no to tal, em tor no de ape nas dez por cen to
da ar re ca da ção da União. Assim, o ris co de
per da de ar re ca da ção não vai além de 0,4% 
do to tal”;

f) fi nal men te, en ten de que “a dis pen sa
de de cla ra ção anu al, além de re pre sen tar
di mi nu i ção de an gús ti as e de cus tos para
mi lhões de con tri bu in tes hu mil des, re pre-
sen ta rá tam bém di mi nu i ção de cus tos para
a ad mi nis tra ção tri bu tá ria – o que, pro va vel-
men te, com pen sa rá so be ja men te a even tu al
per da de ar re ca da ção”.

E o re la tó rio.

II – Aná li se

II.1 Da Cons ti tu ci o na li da de

No que diz res pe i to à ini ci a ti va, o pro je to é
cons ti tu ci o nal. Ver sa so bre di re i to tri bu tá rio e, es pe-
ci al men te, so bre o im pos to so bre ren da e pro ven tos
de qual quer na tu re za, te mas, que, a teor dos arts.
24, I e 153, III, da Cons ti tu i ção, são de com pe tên cia
le gis la ti va da União. E a pro po si ção pode ser ini ci a-

da por qual quer par la men tar fe de ral, nos ter mos do
art. 61.

II.2 Da Du pli ca ção do Li mi te da Isen ção Tri bu tá ria

Constatamos, inicialmente, que o dispositivo
legal que regula a isenção, cujo valor se intenta
dobrar, foi inspirado em norma constitucional
instituída pelo Constituinte de 1988, a saber:

“Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im -
pos to so bre:

..............................................................
III – ren da e pro ven tos de qual quer na -

tu re za.
..............................................................
§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:
. .............................................................
II – não in ci di rá, nos ter mos e li mi tes fi -

xa dos em lei, so bre ren di men tos pro ve ni en-
tes de apo sen ta do ria e pen são, pa gos pela
pre vi dên cia so ci al da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, a pes -
soa com ida de su pe ri or a ses sen ta e cin co
anos, cuja ren da to tal seja cons ti tu í da, ex-
clu si va men te, de ren di men tos do tra ba lho.

Ime di a ta men te, o le gis la dor or di ná rio re gu la-
men tou o be ne fí cio, fi xan do su ces si vos li mi tes para
o seu gozo, por meio dos se guin tes di plo mas:

a) Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de
1989, art. 6º, XV;

b) Lei nº 7.799, de 10 de ju lho de
1989, art. 45, I;

c) Lei nº 8.383, de 30 de de zem bro de
1991, art. 1º, V – 1.000UFIR;

d) Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de
1995, cujo art. 28, ao dar nova re da ção ao
in ci so XV do art. 6º da Lei nº 7.713, de
1988, fi xou o li mi te de isen ção em R$900,00 
men sa is; e cujo art. 8º, § lº, es ti pu lou, na de -
cla ra ção de ajus te anu al, o li mi te cor res pon-
den te à soma dos va lo res men sa is.

É de se ob ser var que a isen ção para o ido so é
apli cá vel, sem pre ju í zo da par ce la isen ta de
R$900,00 pre vis ta na ta be la de in ci dên cia men sal
do im pos to, cu mu la ti va men te com to das as de du-
ções fa cul ta das aos de ma is con tri bu in tes, a sa ber:

1) as im por tân ci as pa gas a tí tu lo de
pen são ali men tí cia;

2) a quan tia de R$90,00 men sa is (R$
1.080,00 anu a is) por de pen den te;
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3) as con tri bu i ções para a Pre vi dên cia
So ci al da União (os apo sen ta dos, que re tor-
nam ao tra ba lho, se vêem na con tin gên cia
de con ti nu ar con tri bu in do);

4) as des pe sas em edu ca ção pró pria
ou de de pen den tes, até o li mi te anu al in di vi-
du al de R$1.700,00;

5) os pa ga men tos efe tu a dos a mé di-
cos, den tis tas, psi có lo gos, fi si o te ra pe u tas,
fo no a u dió lo gos, te ra pe u tas ocu pa ci o na is e
hos pi ta is, bem como as des pe sas com exa -
mes la bo ra to ri a is, ser vi ços ra di o ló gi cos,
apa re lhos or to pé di cos e pró te ses or to pé di-
cas e den tá ri as, sem li mi te de va lor.

Se é ver da de que os ido sos ten dem a ter me -
no res des pe sas com de pen den tes, con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as e edu ca ção (pró pria ou de de pen-
den tes), tam bém não é me nos ver da de que ten dem
a des pen der mu i to mais com sa ú de, in clu si ve com
men sa li da des para os pla nos e se gu ros de sa ú de,
cuja de du ção tam bém é ad mi ti da sem li mi te de va-
lor.(art. 8º, § 2º, I, da Lei nº 9.250, de 1995).

Cons ta ta-se, pois, que a lei foi re la ti va men te ge -
ne ro sa para com os ido sos, pois ex tra po lou os es tre i tos
li mi tes da imu ni da de fi xa dos na Cons ti tu i ção. Com efe i-
to, fo ram isen ta dos não só os ren di men tos pa gos pela
pre vi dên cia pú bli ca dos en tes fe de ra dos como tam bém
os pa gos por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co
in ter no – o que abran ge os ór gãos da ad mi nis tra ção di -
re ta e os da ad mi nis tra ção in di re ta que se jam au tar qui-
as ou fun da ções pú bli cas – ou por en ti da de de pre vi-
dên cia pri va da. E, ain da, fo ram isen ta dos não só os ido -
sos cuja ren da to tal seja cons ti tu í da, ex clu si va men te, de 
ren di men tos do tra ba lho, mas tam bém aque les cuja
ren da to tal seja cons ti tu í da des ta e de ou tras fon tes.

O Con gres so Na ci o nal, agin do como cons ti tu in-
te de ri va do, de ci diu aco lher pro pos ta do Pre si den te
da Re pú bli ca e re vo gar o in ci so II do § 2º do art. 153
da Cons ti tu i ção, por meio do art. 17 da Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 20, de 15 de de zem bro de 1998, que “Mo -
di fi ca o sis te ma de pre vi dên cia so ci al, es ta be le ce nor-
mas de tran si ção e dá ou tras pro vi dên ci as”. Se a des -
cons ti tu ci o na li za ção do tema não teve o con dão de
eli mi nar o di re i to à isen ção par ci al do IR dos apo sen-
ta dos e pen si o nis tas ido sos, man ti da pela já ci ta da lei
or di ná ria, si na li zou, con tu do, a nova pos tu ra do Po der
Le gis la ti vo de não en ges sar di re i tos, ti dos por al guns
como ver da de i ro pri vi lé gio.

Enten de mos que a du pli ca ção do li mi te da isen -
ção afron ta ria o prin cí pio da ca pa ci da de eco nô mi ca,
ins cul pi do no § 1º do art. 145 da Car ta Mag na, se gun-
do o qual “sem pre que pos sí vel, os im pos tos te rão ca -

rá ter pes so al e se rão gra du a dos se gun do a ca pa ci da-
de eco nô mi ca do con tri bu in te.” Afron ta ria, ain da, o
prin cí pio da igual da de, que le vou o Cons ti tu in te a ve -
dar a ins ti tu i ção de “tra ta men to de si gual en tre con tri-
bu in tes que se en con tram em si tu a ção equi va len te...
in de pen den te men te da de no mi na ção ju rí di ca dos
ren di men tos, tí tu los ou di re i tos” (art. 150, II).

A mo ti va ção prin ci pal da pro pos ta pa re ce ser a
de con ce der um sub sí dio es ta tal in di re to à aqui si ção
de me di ca men tos, no pres su pos to de que os be ne fi-
ciá ri os des pen dem, sis te ma ti ca men te, re cur sos
subs tan ci a is com tais pro du tos, es sen ci a is à sua sa ú-
de. Mas este ar gu men to se mos tra frá gil di an te de vá -
ri as ra zões, en tre as qua is:

1) nem to dos os be ne fi ciá ri os tem gas -
tos subs tan ci a is com me di ca men tos, e, as-
sim sen do, a re nún cia fis cal be ne fi ci a ria,
tam bém, pes so as não ne ces si ta das;

2) os me di ca men tos são usa dos tam-
bém por pes so as em ati vi da de, as qua is
não es ta ri am sen do be ne fi ci a das;

3) o sub sí dio, den tro des se en fo que,
de ve ria ser di ri gi do aos con su mi do res de
me di ca men tos de uso con tí nuo, in de pen den-
te men te de sua ida de e, nes te sen ti do, como 
ve re mos a se guir, a le gis la ção já aten de vas -
ta gama de por ta do res de mo lés ti as gra ves;

4) a ação so ci al do Esta do é mais efi-
caz e am pla quan do, em vez de di mi nu ir re-
ce i tas, di re ci o na re cur sos para dis po ni bi li zar
me di ca men tos para os ne ces si ta dos; com ba-
te a car te li za ção que pro vo ca au men to ar ti fi-
ci al de pre ços; e es ti mu la o de sen vol vi men to
da pro du ção e co mer ci a li za ção de ge né ri cos,
que fa vo re ce a re du ção de pre ços.

Em ou tras pa la vras, au men tar o teto de isen ção
do Impos to de Ren da dos ido sos não é a me lhor po lí ti-
ca para fa ci li tar o aces so de les e da po pu la ção em ge-
ral aos me di ca men tos. Re cen te men te, o go ver no fe de-
ral em pre en deu ações do tipo das que aqui ci ta mos, de 
al can ce so ci al mais am plo. Ade ma is, é de se crer que,
a mé dio e lon go pra zo, a sa ú de dos bra si le i ros será re-
for ça da por con ta das fon tes adi ci o na is de re cur sos
pú bli cos ca na li za dos para o se tor pela Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 29, de 13 de se tem bro de 2000.

Por ra zões hu ma ni tá ri as, a lei não li mi ta o va lor
para a isen ção do Impos to de Ren da de fe ri da aos
pro ven tos de apo sen ta do ria ou re for ma, des de que
mo ti va das por aci den te em ser vi ço, e aos per ce bi dos
pe los por ta do res de mo lés tia pro fis si o nal, tu ber cu lo-
se ati va, ali e na ção men tal, es cle ro se múl ti pla, ne o-
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pla sia ma lig na, ce gue i ra, han se nía se, pa ra li sia ir re-
ver sí vel e im ca pa ci tan te, car di o pa tia gra ve, do en ça
de Par kin son, es pon di lo ar tro se an qui lo san te, ne fro-
pa tia gra ve, es ta dos avan ça dos da do en ça de Pa get
(os te í te de for man te), con ta mi na ção por ra di a ção, sín -
dro me da imu no de fi ciên cia ad qui ri da, com base em
con clu são da me di ci na es pe ci a li za da, mes mo que a
do en ça te nha sido con tra í da de po is da apo sen ta do ria
ou re for ma; e aos va lo res re ce bi dos a tí tu lo de pen são
quan do o be ne fi ciá rio des se ren di men to for por ta dor
das do en ças re tror re fe ri das, ex ce to as de cor ren tes
de mo lés tia pro fis si o nal, com base em con clu são da
me di ci na es pe ci a li za da, mes mo que a do en ça te nha
sido con tra í da após a con ces são da pen são (in ci sos
XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713/88, com a re da ção
dada pela Lei nº 8.541, de 23 de de zem bro de 1992).

Na re la ção de mo lés ti as su pra men ci o na das foi
in clu í da a fi bro se cís ti ca (mu co vis ci do se) pelo § 2º do
art. 3º da Lei nº 9.250/95.

A in con ve niên cia de se du pli car o va lor do be ne fi-
cio não ili de, con tu do, a ne ces si da de de sua atu a li za-
ção. Após de cor ri dos cin co anos de sua fi xa ção, sem
qual quer cor re ção, o seu va lor real foi cor ro í do por uma 
in fla ção que já su pe ra trin ta e cin co por cen to (se tem-
bro de 2000). Mas este não é o úni co va lor de fa sa do na 
le gis la ção do im pos to de ren da da pes soa fí si ca. A co -
me çar pe las ta be las de in ci dên cia men sal (art. 3º) e de
in ci dên cia anu al (art. 11), to das as de du ções, li mi tes e
ou tros va lo res ci fra dos em uni da des mo ne tá ri as têm
que ser atu a li za dos sem mais de lon gas, uma vez que
sua pe re ni za ção im pli ca des res pe i to aos prin cí pi os in -
for ma ti vos da tri bu ta ção, a sa ber: le ga li da de (art. 150,
I), ve da ção ao efe i to de con fis co (art. 150, IV) e ca pa ci-
da de eco nô mi ca do con tri bu in te (art. 145, § 1º)

Não pro po mos, con tu do, emen da mo di fi ca ti va
com vis tas à atu a li za ção do li mi te de isen ção de que
tra ta este pro je to, por que não só esse va lor como to -
dos os de ma is in se ri dos na Lei nº 9.250, de 1995, são 
ob je to de cor re ção, pela va ri a ção da Uni da de Fis cal
de Re fe rên cia – UFIR, por par te do Pro je to de Lei nº
175, de 2000, do no bre Se na dor Pa u lo Har tung, em
tra mi ta ção, em ca rá ter ter mi na ti vo, nes ta co mis são.

II.3 Da Fa cul ta ti vi da de de Apre sen ta ção da De-
cla ra ção de Ren di men tos

A pro pos ta de se ex tin guir, por lei, a obri ga to ri e-
da de de apre sen ta ção de de cla ra ção de ajus te anu al,
por par te de con tri bu in tes que se jam as sa la ri a dos,
apo sen ta dos e pen si o nis tas e cu jos ren di men tos pro-
ve nham de uma úni ca fon te apa ren ta ser ra zoá vel em
face dos ar gu men tos ex pen di dos.

De ve mos re co nhe cer, con tu do, que tais ar gu-
men tos per de ram atu a li da de. Com efe i to, o que fa zia
da de cla ra ção do im pos to de ren da um ver da de i ro
que bra-ca be ça, rou ban do o pre ci o so tem po (ou di-
nhe i ro) e an gus ti an do o con tri bu in te era, so bre tu do, a
com ple xi da de e a ex tre ma mu ta bi li da de das re gras. A
com ple xi da de di mi nu iu dras ti ca men te, a par tir de
1989, com a eli mi na ção dos cha ma dos ren di men tos e 
de du ções ce du la res e com a sim pli fi ca ção dos aba ti-
men tos A des con cer tan te va ri a bi li da de das re gras
de sa pa re ceu, a par tir do exer cí cio fi nan ce i ro de 1996, 
em que se con sa gra ram as nor mas ema na das da Lei
nº 9.250, de 1995, em vi gor até hoje (com pe que nas
al te ra ções) e cuja es ta bi li da de é de se pre su mir.

Pode-se afir mar, sem exa ge ro, que, hoje, a di fi-
cul da de de pre en chi men to só se faz pre sen te na pri -
me i ra de cla ra ção do con tri bu in te. As de cla ra ções que 
se su ce dem tor nam-se fá ce is, pois os dois mo de los
al ter na ti vos ado ta dos são pra ti ca men te idên ti cos aos
dos exer cí ci os an te ri o res. O mo de lo sim pli fi ca do é ex -
tre ma men te sim ples e pode ser uti li za do, sem in con-
ve ni en te para o de cla ran te, pela es ma ga do ra ma i o ria
dos as sa la ri a dos. O mo de lo “com ple to” é de uso obri -
ga tó rio para um con tin gen te me nor de as sa la ri a dos; é 
fa cul ta ti vo – e con ve ni en te – para aque les cuja soma
de de du ção ul tra pas sa a R$8.000,00.

Mas a gran de re vo lu ção ocor ri da nes sa área se
deve à am pla e bem su ce di da in for ma ti za ção das de -
cla ra ções e à mul ti pli ca ção de pos tos e ca na is de re -
cep ção. A di gi ta ção do for mu lá rio pelo com pu ta dor é
ex tre ma men te rá pi da; não há ne ces si da de de re di gi-
tar in for ma ções idên ti cas às já di gi ta das no ano an te-
ri or; a di gi ta ção se re su me, as sim, pra ti ca men te, a
pou cos nú me ros re la ti vos aos ren di men tos tri bu tá ve-
is, às de du ções e ao cál cu lo do im pos to (de vi do,
pago, a pa gar ou a res ti tu ir) e à evo lu ção pa tri mo ni al.
A en tre ga pode ser fe i ta:

a) pela in ter net – mo da li da de es co lhi-
da pela gran de ma i o ria dos de cla ran tes;

b) por dis que te, em agên ci as ban cá ri-
as au to ri za das, nas uni da des da Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral (SRF) e nos pos tos do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res (MRE),
lo ca li za dos no ex te ri or;

c) por te le fo ne, in clu si ve para li ga ções
efe ti va das do ex te ri or;

d) on line, no en de re ço: ;
e) por for mu lá rio, nas agên ci as dos

cor re i os, naS uni da des da SRF e nos pos-
tos do MRE lo ca li za dos no ex te ri or.
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Como re co nhe ce o pró prio Au tor, ha ve ria per da
de ar re ca da ção com a fa cul ta ti vi da de pro pos ta, uma
vez’que os con tri bu in tes com di re i to à res ti tu i ção, mais 
nu me ro sos que aque les com im pos to a pa gar, evi den-
te men te op ta ri am por en tre gar a de cla ra ção e fa zer jus 
à res ti tu i ção. Aque les as sa la ri a dos, apo sen ta dos e
pen si o nis tas, de fon te úni ca, com im pos to a pa gar, de
nú me ro não co nhe ci do, mas cer ta men te ex pres si vo,
de i xa ri am de apre sen tar a de cla ra ção com o ob je ti vo
de se fur tar ao pa ga men to da di fe ren ça de vi da.

Este não-pa ga men to cor res pon de a uma for ma
de ex tin ção do cré di to tri bu tá rio, não elen ca da en tre as
mo da li da des ex pres sa men te pres cri tas no Ca pí tu lo IV
do Ti tu lo III do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal (CTN) – Lei nº
5.172, de 25 de ou tu bro de 1966 – re cep ci o na do como
lei com ple men tar no or de na men to ju rí di co pá trio. Ain da
que se con si de re essa dis pen sa (tá ci ta) de pa ga men to
como uma es pé cie de re mis são vin cu la da à di mi nu ta
im por tân cia do cré di to tri bu tá rio, de que tra ta o in ci so IV
do art. 172 do CTN, ou al ter na ti va men te, como uma ex -
clu são do cré di to tri bu tá rio do tipo isen ção, de que tra ta
o art. 175, I, do CTN, es tar-se-ia in casu in frin gin do o §
6º do art. 150 da Car ta Mag na, ver bis:

“Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re du ção de
base de cál cu lo, con ces são de cré di to pre su mi do,
anis tia ou re mis são re la ti vos a im pos tos, ta xas ou
con tri bu i ções só po de rá ser con ce di do me di an te lei
es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le
ex clu si va men te as ma té ri as aci ma enu me ra das ou o
cor res pon den te tri bu to ou con tri bu i ção, sem pre ju í zo
do dis pos to no art. 155, § 2º, XII, g.”

Não se ria pos sí vel con si de rar a even tu al lei de -
cor ren te des te pro je to como lei es pe cí fi ca no sen ti do
em que a toma o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal re tro trans-
cri to. Para tan to, se ria ne ces sá rio re for mu lar o pró prio
fato ge ra dor do im pos to de ren da da pes soa fí si ca,
para con si de rá-lo in ci den te ex clu si va men te no mo-
men to da per cep ção da re mu ne ra ção de cor ren te do
tra ba lho, apo sen ta do ria ou pen são, ou seja, na fon te,
a exem plo de ou tras in ci dên ci as. Assim pro ce den do,
não ca be ria, con tu do, res ti tu ir im pos to a quem op tas-
se por apre sen tar a de cla ra ção.

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos pela re je i ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 455, de 1999.

Sala da Co missão

Relatório

Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, pro po si ção do ilus tre Se na dor Edi son Lo bão, que 

tra ta da am pli a ção de li mi te de isen ção do im pos to de
ren da de pes soa fí si ca de R$ 900,00, para
R$1.800,00, para os apo sen ta dos com mais de ses -
sen ta e cin co anos de ida de. O mes mo pro je to pre vê,
ain da, que será fa cul ta ti va a apre sen ta ção de de cla-
ra ção de ajus te anu al para quem, re ce ben do ex clu si-
va men te ren di men tos do tra ba lho ou de pro ven tos e
pen sões, já teve des con ta do na fon te, du ran te todo o
ano, o res pec ti vo im pos to de ren da.

Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.

II  – Mé ri to

É in ten ção do no bre Se na dor Edi son Lo bão in -
tro du zir duas al te ra ções na le gis la ção do im pos to de
ren da da pes soa fí si ca:

a) am pli a ção do li mi te de isen ção, para 
os ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta-
do ria e pen são trans fe rên cia para re ser va
re mu ne ra da ou re for ma, pa gas pela Pre vi-
dên cia So ci al da União, dos es ta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, por qual-
quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter-
no ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da,
até o va lor de R$1.800,00 (hum mil e oi to-
cen tos re a is), por mês, a par tir do mês em
que o con tri bu in te com ple tar ses sen ta e cin -
co anos de ida de, sem pre ju í zo da par ce la
isen ta pre vis ta na ta be la de in ci dên cia men -
sal do im pos to.

A mo di fi ca ção pro pos ta pas sa a vi go-
rar tan to para o art. 6º, in ci so XV, da Lei nº
7.713, de 22 de de zem bro de 1998, quan to
para o art. 4º, in ci so VI, da Lei nº 9.250, de
26 de de zem bro de 1995.

Argu men ta o emi nen te Se na dor Lo bão
que, o li mi te hoje fi xa do em R$900,00 (no ve-
cen tos re a is) re ve la-se in su fi ci en te para pro-
por ci o nar vida dig na ao tra ba lha dor que en tra
no úl ti mo es tá gio de sua vida, prin ci pal men te
em fun ção do avil ta men to dos pro ven tos e
pen sões e das ma i o res des pe sas com sa ú de.

b) tor na fa cul ta ti va a apre sen ta ção de
de cla ra ção de ajus te anu al para as pes so as
que re ce bem de uma úni ca fon te e cu jos
ren di men tos du ran te o ano-ca len dá rio pro-
ve nham ex clu si va men te do tra ba lho as sa la-
ri a do ou ain da, de pro ven tos de apo sen ta-
do ri as ou pen sões pa gas por qual quer pes -
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co ou por en ti da-
de de pre vi dên cia pri va da, des de que aque -
les ren di men tos te nham sido sub me ti dos à
tri bu ta ção na fon te.
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O au tor de pro pos ta con si de ra que a dis pen sa
de de cla ra ção anu al, como pre vis ta, além de re pre-
sen tar di mi nu i ção de an gús ti as e de cus tos para mi -
lhões de con tri bu in tes hu mil des, re pre sen ta rá tam-
bém di mi nu i ção de cus tos para a ad mi nis tra ção tri bu-
tá ria – o que, Pro va vel men te, com pen sa rá a even tu al
per da de ar re ca da ção.

As pro po si ções apre sen ta das têm gran de res -
pal do em seus as pec tos so ci a is, pois são di ri gi das a
pes so as de mais de ses sen ta e cin co anos de ida de,
que já de ram im por tan tes con tri bu i ções aos se to res
pro du ti vos da so ci e da de e hoje en con tram-se ex clu í-
das do mer ca do de tra ba lho.

III – Voto

Pe las ra zões apre sen ta das an te ri or men te e
con si de ran do não ter en con tra do óbi ces de ca rá ter
cons ti tu ci o nal ou ju rí di co nas pro po si ções re la ta das,
voto pela apro va ção do PLS. nº 455, de 1999, de au -
to ria do Se na dor Edi son Lo bão, em sua ín te gra.

Sala da Co mis são, – Senador , Presidente –
Senador Car los Be zer ra, Re la tor.

REQUERIMENTO Nº  , DE 2001

Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do PLS
nº 455/99, de mi nha au to ria, que não está ins tru í do
com pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
mas já está com o re la tó rio pron to.

Sala das Sessões, de novembro de 2001. –
Senador Edison Lobão.

Of. SF Nº 1.452/2001

Em 8 de no vem bro de 2001

Exmº Se nhor
Se na dor Lú cio Alcân ta ra
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que foi apre sen ta do re que ri-

men to pelo Se na dor Edi son Lo bão, me di an te o qual
so li ci ta, nos ter mos do art. 172, 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 455, de 1999, de sua au to ria, que “al te ra
dis po si ti vos da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de
1988, e da Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995,
que dis põem so bre Impos to so bre a Ren da, e dão ou -
tras pro vi dên ci as”.

Uma vez que a ma té ria já se en con tra de vi da-
men te ins tru í da com re la tó rio e pron ta para in clu são
na pa u ta de re u niões, en ca re ço a V. Exª no sen ti do de

que seja de vi da men te apre ci a da nes se Órgão téc ni-
co, a fim de que ve nha a ser sub me ti da ao Ple ná rio
com o res pal do da ma ni fes ta ção des sa Co mis são.

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.

OF.CAE Nº 85/01

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2001

Exmº Se nhor
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
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho à dou ta Co mis são de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia, para aná li se de sua ju ri di ci da de o
Pro je to de Lei do Se na do nº 455, que al te ra dis po si ti-
vos da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de 1988, e da
Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995, que dis põem
so bre Impos to so bre a Ren da, e dá ou tras pro vi dên ci-
as, em aten di men to à de li be ra ção des ta Co mis são.

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.

REQUERIMENTO Nº 305,  DE 2002

Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia da se -
guin te pro po si ção de mi nha au to ria, que não está ins -
tru í da com pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça.

1. PLS nº 455/99.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2002. – Senador 

Edison Lobão.

Inclua-se em Ordem do Dia, após
ma ni fes ta ção do Pre si den te da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Em 29-5-02. – João Pa u lo Cu nha, Pre si den te.

SF Nº  538 /2002

Bra sí lia, 3 de ju nho de 2002

Exmº Sr.
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
Senado Federal

Se nhor Pre si den te,
Em 8 de no vem bro de 2001, o Se na dor Edi son

Lo bão apre sen tou re que ri men to so li ci tan do, nos ter -
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mos do art. 172 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
455, de 1999, de sua au to ria, que “Alte ra dis po si ti-
vos da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de 1988, e
da Lei nº 9.250, de 26 de no vem bro de 1995, que
dis põem so bre Impos to so bre a Ren da, e dá ou tras
pro vi dên ci as”, que foi des pa cha do so men te à Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Entre tan to, aque le Órgão Téc ni co, em 4 de de -
zem bro de 2001, so li ci tou au diên cia des sa Co mis-
são so bre a ma té ria. E, em 29 de maio úl ti mo, o Se -
na dor Edi son Lo bão apre sen tou – e foi lido em Ple -
ná rio nes sa mes ma data – novo Re que ri men to de nº 
305, de 2002, em re la ção à Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, tam bém nos ter mos do art. 
172 do Re gi men to Inter no.

Uma vez que a ma té ria já se en con tra de vi da men te
ins tru í da com o re la tó rio do Se na dor Jef fer son Pe res, e
pron ta para in clu são na pa u ta de re u niões, en ca re ço a V.
Exª no sen ti do de que seja de vi da men te apre ci a da nes -
se Órgão, a fim de que re to me à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, para que esta pos sa se ma ni fes tar so bre a
so li ci ta ção des sa pro vi dên cia fe i ta em 8-11-2001.

Cor di al men te, Ra mez Te bet, Pre si den te.

Ofí cio Nº 59/O2-PRESIDÊNClA/CCJ

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2002

Exmº  Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de raI
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofí cio SF Nº 538/2002,

de 3 de ju nho cor ren te, que se re fe re ao Pro je to De
Lei do Se na do nº 455, de 1999, de au to ria do Se na dor
Édi son Lo bão.

Ou tros sim, es cla re ço a Vos sa Exce lên cia que
de ter mi nei a in clu são do re fe ri do Pro je to na Pa u ta
Extra da pró xi ma Re u nião Ordi ná ria des ta Co mis são,
a re a li zar-se ama nhã, dia 5 do cor ren te mês.

Apro ve i to o en se jo para re i te rar a Vos sa Exce -
lên cia pro tes tos de apre ço e con si de ra ção.

Se na dor Bernardo Cabral, Pre si den te da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

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, á igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

....................................................................................
II – nin guém será obri ga do a fa zer ou de i xar de

fa zer al gu ma co i sa se não em vir tu de de lei;

....................................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
I – Di re i to Tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,

eco nô mi co e ur ba nís ti co;

....................................................................................
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;

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

....................................................................................
Art. 145. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral

e os Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir os se guin tes tri bu-
tos:

I – im pos tos;
II – ta xas, em ra zão do exer cí cio do po der de po -

lí cia ou pela uti li za ção, efe ti va ou po ten ci al, de ser vi-
ços pú bli cos es pe cí fi cos e di vi sí ve is, pres ta dos ao
con tri bu in te ou pos tos a sua dis po si ção;

III – con tri bu i ção de me lho ria, de cor ren te de
obras pú bli cas.

§ 1º  Sem pre que pos sí vel, os im pos tos te rão
ca rá ter pes so al e se rão gra du a dos se gun do a ca pa-
ci da de eco nô mi ca do con tri bu in te, fa cul ta do à ad mi-
nis tra ção tri bu tá ria, es pe ci al men te para con fe rir efe -
ti vi da de a es ses ob je ti vos, iden ti fi car, res pe i ta dos os
di re i tos in di vi du a is e nos ter mos da lei, o pa tri mô nio,
os ren di men tos e as ati vi da des eco nô mi cas do con -
tri bu in te.

....................................................................................
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Art. 150. Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as se-
gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

I – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta-
be le ça;

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in-
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi-
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si-
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;
....................................................................................

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
....................................................................................

“ § 6º Qu al quer sub si dio ou isen ção, re du ção de
base de cál cu lo, con ces são de cré di to pre su mi do,
anis tia ou re mis são, re la ti vas a im pos tos, ta xas ou
con tri bu i ções, só po de rá ser con ce di do me di an te lei
es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le
ex clu si va men te as ma té ri as aci ma enu me ra das ou o
cor res pon den te tri bu to ou con tri bu i ção, sem pre ju í zo
do dis pos to no ar ti go 155, § 2º, XII, g.”
....................................................................................

Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so -
bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;
IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
....................................................................................

§ 1º  É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das
as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.

§ 2º  O im pos to pre vis to no in ci so III:
I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da-

de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, na for ma
da lei;

II – Re vo ga do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 
20, de 15-12-98
....................................................................................

Art. 155. Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe -
de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:

I – trans mis são ca u sa mor tis e do a ção, de qua -
is quer bens ou di re i tos;

II – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca-
do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te

in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, ain -
da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini ci em no
ex te ri or;
....................................................................................

“ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II, aten de rá ao
se guin te:”
....................................................................................

XII – cabe à lei com ple men tar:
....................................................................................

g) re gu lar a for ma como, me di an te de li be ra ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti-
vos e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga-
dos.
....................................................................................

Art. 163. Lei com ple men tar dis po rá so bre:
I – fi nan ças pú bli cas;

....................................................................................
Art. 203. A as sis tên cia so ci al será pres ta da a

quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de con tri-
bu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je ti vos:

I – a pro te ção à fa mí lia, à ma ter ni da de, à in fân-
cia, à ado les cên cia e à ve lhi ce;
....................................................................................

V – a ga ran tia de um sa lá rio mí ni mo de be ne fí-
cio men sal à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e ao
ido so que com pro vem não pos su ir me i os de pro ver à
pró pria ma nu ten ção ou de tê-la pro vi da por sua fa mí-
lia, con for me dis pu ser a lei.
....................................................................................

Art. 230. A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm o
de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran do
sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den do sua dig -
ni da de e bem-es tar e ga ran tin do-lhes o di re i to à vida.

§ 1º  Os pro gra mas de am pa ro aos ido sos se rão
exe cu ta dos pre fe ren ci al men te em seus la res.

§ 2º  Aos ma i o res de ses sen ta e cin co anos é
ga ran ti da a gra tu i da de dos trans por tes co le ti vos ur -
ba nos.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Mo di fi ca o sis te ma de pre vi dên cia
so ci al, es ta be le ce nor mas de tran si ção e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 17. Re vo ga-se o in ci so II do § 2º do art. 153

da Cons ti tu i ção Fe de ral.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, 
DE 13 DE SETEMBRO DE 2000

Alte ra os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e
198 da Cons ti tu i ção Fe de ral e 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, para as se gu rar os
re cur sos mí ni mos para o fi nan ci a men to
das ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de.

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

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio Na-
ci o nal e ins ti tui nor mas ge ra is de di re i to tri -
bu tá rio apli cá ve is à União, Esta dos e Mu ni-
cí pi os.

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

CAPÍTULO IV
Extin ção do Cré di to Tri bu tá rio

SEÇÃO I
Mo da li da des de Extin ção

Art. 156. Extin guem o cré di to tri bu tá rio:
I – o pa ga men to;
II – a com pen sa ção;
III – a tran sa ção;
IV – re mis são;
V – a pres cri ção e a de ca dên cia;
VI – a con ver são de de pó si to em ren da;
VII – o pa ga men to an te ci pa do e a ho mo lo ga ção

do lan ça men to nos ter mos do dis pos to no art. 150 e
seus §§ 1º e 4º;

VIII – a con sig na ção em pa ga men to, nos ter mos
do dis pos to no § 2º do art. 164;

IX – a de ci são ad mi nis tra ti va ir re for má vel, as sim
en ten di da a de fi ni ti va na ór bi ta ad mi nis tra ti va, que
não mais pos sa ser ob je to de ação anu la tó ria;

X – a de ci são ju di ci al pas sa da em jul ga do.
XI – a da ção em pa ga men to em bens imó ve is,

na for ma e con di ções es ta be le ci das em lei. (Inci so in -
clu í do pela Lcp nº 104, de 10-01-2001)

§ úni co. A lei dis po rá quan to aos efe i tos da ex tin-
ção to tal ou par ci al do cré di to so bre a ul te ri or ve ri fi ca-
ção da ir re gu la ri da de da sua cons ti tu i ção, ob ser va do
o dis pos to nos arts. 144 e 149.

SEÇÃO II
Pa ga men to

Art. 157. A im po si ção de pe na li da de não lide o
pa ga men to in te gral do cré di to tri bu tá rio. Art. 158. O

pa ga men to de um cré di to não im por ta em pre sun ção
de pa ga men to:

I – quan do par ci al, das pres ta ções em que se
de com po nha;

II – quan do to tal, de ou tros cré di tos re fe ren tes
ao mes mo ou a ou tros tri bu tos.

Art. 159. Qu an do a le gis la ção tri bu tá ria não dis -
pu ser a res pe i to, o pa ga men to é efe tu a do na re par ti-
ção com pe ten te do do mi cí lio do su je i to pas si vo.

Art. 160. Qu an do a le gis la ção tri bu tá ria não fi xar
o tem po do pa ga men to, o ven ci men to do cré di to ocor -
re trin ta dias de po is da data em que se con si de ra o
su je i to pas si vo no ti fi ca do do lan ça men to.

Pa rá gra fo úni co. A le gis la ção tri bu tá ria pode
con ce der des con to pela an te ci pa ção do pa ga men to,
nas con di ções que es ta be le ça.

Art. 161. O cré di to não in te gral men te pago no
ven ci men to é acres ci do de ju ros de mora, seja qual
for o mo ti vo de ter mi nan te da fal ta, sem pre ju í zo da
im po si ção das pe na li da des ca bí ve is e da apli ca ção
de qua is quer me di das de ga ran tia pre vis tas nes ta lei
ou em Lei Tri bu tá ria.

§ 1º Se a lei não dis pu ser de modo di ver so, os
ju ros de mora são cal cu la dos à taxa de um por cen to
ao mês.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca na
pen dên cia de con sul ta for mu la da pelo de ve dor den tro
do pra zo le gal para pa ga men to do cré di to.

Art. 162. O pa ga men to é efe tu a do:
I – em mo e da cor ren te, che que ou vale pos tal;
II – nos ca sos pre vis tos em lei, em es tam pi lha,

em pa pel se la do, ou por pro ces so me câ ni co.
§ 1º A le gis la ção tri bu tá ria pode de ter mi nar as

ga ran ti as exi gi das para o pa ga men to por che que ou
vale pos tal, des de que não o tor ne im pos sí vel ou mais 
one ro so que o pa ga men to em mo e da cor ren te.

§ 2º O cré di to pago por che que so men te se con -
si de ra ex tin to com o res ga te des te pelo sa ca do.

§ 3º O cré di to pa gá vel em es tam pi lha con si de-
ra-se ex tin to com a inu ti li za ção re gu lar da que la, res sal-
va do o dis pos to no art. 150.

§ 4º A per da ou des tru i ção da es tam pi lha, ou o
erro no pa ga men to por esta mo da li da de, não dão di -
re i to a res ti tu i ção, sal vo nos ca sos ex pres sa men te
pre vis tos na le gis la ção tri bu tá ria, ou na que las em que 
o erro seja im pu tá vel à au to ri da de ad mi nis tra ti va.

§ 5º O pa ga men to em pa pel se la do ou por pro -
ces so me câ ni co equi pa ra-se ao pa ga men to em es-
tam pi lha.

Art. 163. Exis tin do si mul ta ne a men te dois ou
mais dé bi tos ven ci dos do mes mo su je i to pas si vo para 
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com a mes ma pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, re la-
ti vos ao mes mo ou a di fe ren tes tri bu tos ou pro ve ni en-
tes de pe na li da de pe cu niá ria ou ju ros de mora, a au -
to ri da de ad mi nis tra ti va com pe ten te para re ce ber o
pa ga men to de ter mi na rá a res pec ti va im pu ta ção, obe -
de ci das as se guin tes re gras, na or dem em que enu -
me ra das:

I – em pri me i ro lu gar, aos dé bi tos por obri ga ção
pró pria, e em se gun do lu gar aos de cor ren tes de res -
pon sa bi li da de tri bu tá ria;

II – pri me i ra men te, às con tri bu i ções de me lho-
ria, de po is às ta xas e por fim aos im pos tos; III – na or -
dem cres cen te dos pra zos de pres cri ção;

IV – na or dem de cres cen te dos mon tan tes.
Art. 164. A im por tân cia de cré di to tri bu tá rio pode 

ser con sig na da ju di ci al men te pelo su je i to pas si vo,
nos ca sos:

I – de re cu sa de re ce bi men to, ou su bor di na ção
des te ao pa ga men to de ou tro tri bu to ou de pe na li da de,
ou ao cum pri men to de obri ga ção aces só ria;

II – de su bor di na ção do re ce bi men to ao cum pri-
men to de exi gên ci as ad mi nis tra ti vas sem fun da men to
le gal;

III – de exi gên cia, por mais de uma pes soa ju rí-
di ca de di re i to pú bli co, de tri bu to idên ti co so bre um
mes mo fato ge ra dor.

§ 1º A con sig na ção só pode ver sar so bre o cré -
di to que o con sig nan te se pro põe pa gar.

§ 2º Jul ga da pro ce den te a con sig na ção, o pa ga-
men to se re pu ta efe tu a do e a im por tân cia con sig na da
é con ver ti da em ren da; jul ga da im pro ce den te a con -
sig na ção no todo ou em par te, co bra-se o cré di to
acres ci do de ju ros de mora, sem pre ju í zo das pe na li-
da des ca bí ve is.

SEÇÃO III
Pa ga men to Inde vi do

Art. 165. O su je i to pas si vo tem di re i to, in de pen-
den te men te de pré vio pro tes to, à res ti tu i ção to tal ou
par ci al do tri bu to, seja qual for a mo da li da de do seu
pa ga men to, res sal va do o dis pos to no § 4º do art. 162,
nos se guin tes ca sos:

I – co bran ça ou pa ga men to es pon tâ neo de tri -
bu to in de vi do ou ma i or que o de vi do em face da le gis-
la ção tri bu tá ria apli cá vel, ou da na tu re za ou cir cuns-
tân ci as ma te ri a is do fato ge ra dor efe ti va men te ocor ri-
do;

II – erro na edi fi ca ção do su je i to pas si vo, na de -
ter mi na ção da alí quo ta apli cá vel, no cál cu lo do mon -
tan te do dé bi to ou na ela bo ra ção ou con fe rên cia de
qual quer do cu men to re la ti vo ao pa ga men to;

III – re for ma, anu la ção, re vo ga ção ou res ci são
de de ci são con de na tó ria.

Art. 166. A res ti tu i ção de tri bu tos que com por-
tem, por sua na tu re za, trans fe rên cia do res pec ti vo en -
car go fi nan ce i ro so men te será fe i ta a quem pro ve ha -
ver as su mi do o re fe ri do en car go, ou, no caso de tê-lo
trans fe ri do a ter ce i ro, es tar por este ex pres sa men te
au to ri za do a re ce bê-la.

Art. 167. A res ti tu i ção to tal ou par ci al do tri bu to
dá lu gar à res ti tu i ção, na mes ma pro por ção, dos ju ros
de mora e das pe na li da des pe cu niá ri as, sal vo as re fe-
ren tes a in fra ções de ca rá ter for mal não pre ju di ca das
pela ca u sa da res ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. A res ti tu i ção ven ce ju ros não
ca pi ta li zá ve is, a par tir do trân si to em jul ga do da de ci-
são de fi ni ti va que a de ter mi nar.

Art. 168. O di re i to de ple i te ar a res ti tu i ção ex tin-
gue-se com o de cur so do pra zo de 5 (cin co) anos,
con ta dos:

I – nas hi pó te ses dos in ci sos I e lI do art. 165, da
data da ex tin ção do cré di to tri bu tá rio;

II – na hi pó te se do in ci so III do art. 165, da data
em que se tor nar de fi ni ti va a de ci são ad mi nis tra ti va
ou pas sar em jul ga do a de ci são ju di ci al que te nha re -
for ma do, anu la do, re vo ga do ou res cin di do a de ci são
con de na tó ria.

Art. 169. Pres cre ve em dois anos a ação anu la-
tó ria da de ci são ad mi nis tra ti va que de ne gar a res ti tu i-
ção.

§ úni co. O pra zo de pres cri ção é in ter rom pi do
pelo iní cio da ação ju di ci al, re co me çan do o seu cur so,
por me ta de, a par tir da data da in ti ma ção va li da men te
fe i ta ao re pre sen tan te ju di ci al da Fa zen da Pú bli ca in -
te res sa da.

SEÇÃO IV
De ma is Mo da li da des de Extin ção

Art. 170. A lei pode, nas con di ções e sob as ga -
ran ti as que es ti pu lar, ou cuja es ti pu la ção em cada
caso atri bu ir à au to ri da de ad mi nis tra ti va, au to ri zar a
com pen sa ção de cré di tos tri bu tá ri os com cré di tos lí -
qui dos e cer tos, ven ci dos ou vin cen dos, do su je i to
pas si vo con tra a Fa zen da pú bli ca. § úni co. Sen do vin -
cen do o cré di to do su je i to pas si vo, a lei de ter mi na rá,
para os efe i tos des te ar ti go, a apu ra ção do seu mon -
tan te, não po den do, po rém, co mi nar re du ção ma i or
que a cor res pon den te ao juro de 1% (um por cen to)
ao mês pelo tem po a de cor rer en tre a data da com -
pen sa ção e a do ven ci men to.

Art. 170-A. É ve da da a com pen sa ção me di an te
o apro ve i ta men to de tri bu to, ob je to de con tes ta ção ju -
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di ci al pelo su je i to pas si vo, an tes do trân si to em jul ga-
do da res pec ti va de ci são ju di ci al. (Arti go in clu í do pela
Lcp nº 104, de 10-1-2001)

Art. 171. A lei pode fa cul tar, nas con di ções que
es ta be le ça, aos su je i tos ati vo e pas si vo da obri ga ção
tri bu tá ria ce le brar tran sa ção que, me di an te con ces-
sões mú tu as, im por te em de ter mi na ção de li tí gio e
con se qüen te ex tin ção de cré di to tri bu tá rio.

Pa rá gra fo úni co. A lei in di ca rá a au to ri da de com -
pe ten te para au to ri zar a tran sa ção em cada caso.

Art. 172. A lei pode au to ri zar a au to ri da de ad mi-
nis tra ti va a con ce der, por des pa cho fun da men ta do, re -
mis são to tal ou par ci al do cré di to tri bu tá rio, aten den do:

I – à si tu a ção eco nô mi ca do su je i to pas si vo;
II – ao erro ou ig no rân cia ex cu sá ve is do su je i to

pas si vo, quan to a ma té ria de fato;
III – à di mi nu ta im por tân cia do cré di to tri bu tá rio;
IV – a con si de ra ções de eqüi da de, em re la ção

com as ca rac te rís ti cas pes so a is ou ma te ri a is do caso;
V – a con di ções pe cu li a res a de ter mi na da re -

gião do ter ri tó rio da en ti da de tri bu tan te.
Pa rá gra fo úni co. O des pa cho re fe ri do nes te ar ti-

go não gera di re i to ad qui ri do, apli can do-se, quan do
ca bí vel, o dis pos to no art. 155.

Art. 173. O di re i to de a Fa zen da Pú bli ca cons ti-
tu ir o cré di to tri bu tá rio ex tin gue-se após 5 (cin co)
anos, con ta dos:

I – do pri me i ro dia do exer cí cio se guin te àque le
em que o lan ça men to po de ria ter sido efe tu a do;

II – da data em que se tor nar de fi ni ti va a de ci são
que hou ver anu la do, por ví cio for mal, o lan ça men to
an te ri or men te efe tu a do.

Pa rá gra fo úni co. O di re i to a que se re fe re este
ar ti go ex tin gue-se de fi ni ti va men te com o de cur so do
pra zo nele pre vis to, con ta do da data em que te nha
sido ini ci a da a cons ti tu i ção do cré di to tri bu tá rio pela
no ti fi ca ção, ao su je i to pas si vo, de qual quer me di da
pre pa ra tó ria in dis pen sá vel ao lan ça men to.

Art. 174. A ação para a co bran ça do cré di to tri -
bu tá rio pres cre ve em cin co anos, con ta dos da data da 
sua cons ti tu i ção de fi ni ti va.

Pa rá gra fo úni co. A pres cri ção se in ter rom pe:
I – pela ci ta ção pes so al fe i ta ao de ve dor;
II – pelo pro tes to ju di ci al;
III – por qual quer ato ju di ci al que cons ti tua em

mora o de ve dor;
IV – por qual quer ato ine quí vo co ain da que ex -

tra ju di ci al, que im por te em re co nhe ci men to do dé bi to
pelo de ve dor.

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

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 22, DE 8 DE JANEIRO DE 2002

Con ver ti da na Lei nº 10.451, de 10-05-2002

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26

de de zem bro de 1995, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 4º ...............................................................
...........................................................................
III – a quan tia de R$106,00 (cen to e seis re a is)

por de pen den te;
...........................................................................
VI – a quan tia de R$1.058,00 (mil e cin qüen ta e

oito re a is), cor res pon den te à par ce la isen ta dos ren di-
men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen são,
trans fe rên cia para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma,
pa gos pela Pre vi dên cia So ci al da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por qual quer
pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no, ou por en ti-
da de de pre vi dên cia pri va da, a par tir do mês em que
o con tri bu in te com ple tar ses sen ta e cin co anos de
ida de.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú-
bli cas men sa gem de veto vol ta das para a 
res pon sa bi li da de na ges tão fis cal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo

ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re -
nún cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti-
ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí-
cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se-
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as e a pelo me nos uma das se guin tes con di-
ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da lei
or ça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não afe ta-
rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo
pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – estar acom pa nha da de me di das de com pen-
sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put, por meio do
au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va ção de alí -
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quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou
cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di fi-
ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção dis -
cri mi na da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros be ne-
fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do in -
cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o ca put des te ar ti go
de cor rer da con di ção con ti da no in ci so II, o be ne fí cio
só en tra rá em vi gor quan do im ple men ta das as me di-
das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:
I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos

pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art. 153 da Cons ti-
tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te
seja in fe ri or ao dos res pec ti vos cus tos de co bran ça.
....................................................................................

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Alte ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Ficam isentos do Imposto de Renda os

seguinte rendimentos percebidos por pessoas
físicas:
....................................................................................

XIV – os pro ven tos de apo sen ta do ria ou re for-
ma, des de que mo ti va das por aci den te sem ser vi ços,
e os per ce bi dos pe los por ta do res de mo lés tia pro fis-
si o nal, tu ber cu lo se ati va, ali e na ção men tal, es cle ro-
se-múl ti pla, ne o pla sia ma lig na, ce gue i ra, han se nía-
se, pa ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci tan te, car di o pa tia
gra ve, do en ça de Par kin son, es pon di lo ar tro se an qui-
lo san te, ne fro pa tia gra ve, es ta dos avan ça dos da do -
en ça de Pa get (os te í te de for man te), con ta mi na ção
por ra di a ção, sín dro me da imu no de fi ciên cia ad qui ri-
da, com base em con clu são da me di ci na es pe ci a li za-
da, mes mo que a do en ça te nha sido con tra í da de po is
da apo sen ta do ria ou re for ma; (Re da ção dada pela Lei 
nº 8.541 de 23-12-1992)

XV – os ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta-
do ria e pen são, trans fe rên cia para a re ser va re mu ne-
ra da ou re for ma, pa gos pela Pre vi dên cia So ci al da
União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí-
pi os, por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co
in ter no, ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da, até o
va lor de R$900,00 (no ve cen tos re a is), por mês, a par-
tir do mês em que o con tri bu in te com ple tar ses sen ta e 

cin co anos de ida de, sem pre ju í zo da par ce la isen ta
pre vis ta na ta be la de in ci dên cia men sal do im pos to.
(Re da ção dada pela Lei nº 9.250, de 26-12-1995)
....................................................................................

XXI – os va lo res re ce bi dos a tí tu lo de pen são
quan do o be ne fi ciá rio des se ren di men to for por ta dor
das do en ças re la ci o na das no in ci so XIV des te ar ti go,
ex ce to as de cor ren tes de mo lés tia pro fis si o nal, com
base em con clu são da me di ci na es pe ci a li za da, mes -
mo que a do en ça te nha sido con tra í da após a con ces-
são da pen são. (Re da ção dada pela Lei nº 8.541, de
23-12-1992)
....................................................................................

LEI Nº 7.799, DE 10 DE JULHO DE 1989

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 45. A par tir de 1º de ju lho de 1989, os dis po-

si ti vos a se guir enu me ra dos da Lei nº 7.713, de 22 de
de zem bro de 1988, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

I – Os in ci sos XV e XVIII do art. 6º:
“XV – os ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen-

ta do ria e pen são, trans fe rên cia para a re ser va re mu-
ne ra da ou re for ma, pa gos pela Pre vi dên cia So ci al da
União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí-
pi os, até o va lor equi va len te a tre zen tos e cin qüen ta
BTN, a par tir do mês em que o con tri bu in te com ple tar
ses sen ta e cin co anos de ida de, sem pre ju í zo da de -
du ção da par ce la isen ta pre vis ta no art. 25 des ta Lei;

XVIII – a cor re ção mo ne tá ria de in ves ti men tos,
cal cu la da aos mes mos ín di ces apro va dos para os Bô -
nus do Te sou ro Na ci o nal – BTN, e des de que seu pa -
ga men to ou cré di to ocor ra em in ter va los não in fe ri o-
res a trin ta dias;”
....................................................................................

LEI Nº 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Insti tui a Uni da de Fis cal de Re fe rên-
cia, al te ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 10. Na de ter mi na ção da base de cál cu lo su -

je i ta à in ci dên cia men sal do im pos to de ren da po de-
rão ser de du zi das:
....................................................................................

V – o va lor de mil Ufir, cor res pon den te à par ce la
isen ta dos ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do-
ria e pen são, trans fe rên cia para re ser va re mu ne ra da
ou re for ma pa gos pela Pre vi dên cia So ci al da União,
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dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, ou
por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter-
no, a par tir do mês em que o con tri bu in te com ple tar
ses sen ta e cin co anos de ida de.
....................................................................................

LEI Nº 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992

Alte ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

Trans for ma o Con se lho Admi nis tra-
ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE) em Au -
tar quia, dis põe so bre a pre ven ção e a re -
pres são às in fra ções con tra a or dem eco -
nô mi ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da das pes so as fí si cas e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º O Impos to de Ren da in ci den te so bre os

ren di men tos de que tra tam os arts. 7º, 8º e 12 da Lei nº
7.713, de 22 de de zem bro de 1988, será cal cu la do de
acor do com a se guin te ta be la pro gres si va em re a is:

Pa rá gra fo úni co. O im pos to de que tra ta este ar-
ti go será cal cu la do so bre os ren di men tos efe ti va men-
te re ce bi dos em cada mês.

Art. 4º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo su -
je i ta à in ci dên cia men sal do Impos to de Ren da po de-
rão ser de du zi das:

I – a soma dos va lo res re fe ri dos no art. 6º da Lei
nº 8.134, de 27 de de zem bro de 1990;

II – as im por tân ci as pa gas a tí tu lo de pen são ali -
men tí cia em face das nor mas do Di re i to de Fa mí lia,
quan do em cum pri men to de de ci são ou acor do ju di ci-
al, in clu si ve a pres ta ção de ali men tos pro vi si o na is;

III – a quan tia de R$106,00 (cen to e seis re a is)
por de pen den te;(Re da ção dada pela Lei nº 10.451,
de 10-5-2002)

IV – as con tri bu i ções para a Pre vi dên cia So ci al
da União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni-
cí pi os;

V – as con tri bu i ções para as en ti da des de pre vi-
dên cia pri va da do mi ci li a das no País, cujo ônus te nha
sido do con tri bu in te, des ti na das a cus te ar be ne fí ci os
com ple men ta res as se me lha dos aos da Pre vi dên cia
So ci al;

VI – a quan tia de R$1.058,00 (um mil e cin qüen-
ta e oito re a is), cor res pon den te à par ce la isen ta dos
ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen-
são, trans fe rên cia para a re ser va re mu ne ra da ou re -
for ma, pa gos pela Pre vi dên cia So ci al da União, dos
es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, por
qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no, ou
por en ti da de de pre vi dên cia pri va da, a par tir do mês
em que o con tri bu in te com ple tar 65 (ses sen ta e cin co)
anos de ida de.(Re da ção dada pela Lei nº 10.451, de
10-5-2002)

Pa rá gra fo úni co. A de du ção per mi ti da pelo in ci-
so V apli ca-se ex clu si va men te à base de cál cu lo re la-
ti va a ren di men tos do tra ba lho com vín cu lo em pre ga-
tí cio ou de ad mi nis tra do res, as se gu ra da, nos de ma is
ca sos, a de du ção dos va lo res pa gos a esse tí tu lo, por
oca sião da apu ra ção da base de cál cu lo do im pos to
de vi do no ano-ca len dá rio, con for me dis pos to na alí -
nea e do in ci so II do art. 8º des ta lei.

....................................................................................
Art. 7º A pes soa fí si ca de ve rá apu rar o sal do em

Re a is do im pos to a pa gar ou o va lor a ser res ti tu í do,
re la ti va men te aos ren di men tos per ce bi dos no
ano-ca len dá rio, e apre sen tar anu al men te, até o úl ti-
mo dia útil do mês de abril do ano-ca len dá rio sub se-
qüen te, de cla ra ção de ren di men tos em mo de lo apro -
va do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

§ 1º O pra zo de que tra ta este ar ti go apli ca-se in -
clu si ve à de cla ra ção de ren di men tos re la ti va ao exer -
cí cio de 1996, ano-ca len dá rio de 1995.

§ 2º O Mi nis tro da Fa zen da po de rá es ta be le cer
li mi tes e con di ções para dis pen sar pes so as fí si cas da 
obri ga ção de apre sen tar de cla ra ção de ren di men tos.
(Re da ção dada pela Lei nº 9.532, de 10-12-1997)

I – as pes so as fí si cas cu jos ren di men tos tri bu tá-
ve is, ex ce to os tri bu ta dos ex clu si va men te na fon te e
os su je i tos à tri bu ta ção de fi ni ti va, se jam igua is ou in -
fe ri o res a R$10.800,00 (dez mil e oi to cen tos re a is),
des de que não en qua dra das em ou tras con di ções de
obri ga to ri e da de de sua apre sen ta ção;

II – ou tras pes so as fí si cas de cla ra das em ato do
Mi nis tro da Fa zen da, cuja qua li fi ca ção fis cal as se gu re
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a pre ser va ção dos con tro les fis ca is pela ad mi nis tra-
ção tri bu tá ria.

§ 3º Fica o Mi nis tro da Fa zen da au to ri za do a
pror ro gar o pra zo para a apre sen ta ção da de cla ra ção,
den tro do exer cí cio fi nan ce i ro.

§ 4º Ho mo lo ga da a par ti lha ou fe i ta a ad ju di ca-
ção dos bens, de ve rá ser apre sen ta da pelo in ven ta ri-
an te, den tro de trin ta dias con ta dos da data em que
tran si tar em jul ga do a sen ten ça res pec ti va, de cla ra-
ção dos ren di men tos cor res pon den tes ao pe río do de
1º de ja ne i ro até a data da ho mo lo ga ção ou ad ju di ca-
ção.

§ 5º Se a ho mo lo ga ção ou ad ju di ca ção ocor rer
an tes do pra zo anu al men te fi xa do para a en tre ga das
de cla ra ções de ren di men tos, jun ta men te com a de-
cla ra ção re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or de ve rá ser en -
tre gue a de cla ra ção dos ren di men tos cor res pon den te
ao ano-ca len dá rio an te ri or.

Art. 8º A base de cál cu lo do im pos to de vi do no
ano-ca len dá rio será a di fe ren ça en tre as so mas:

....................................................................................
II – das de du ções re la ti vas:
a) aos pa ga men tos efe tu a dos, no ano-ca len dá-

rio, a mé di cos, den tis tas, psi có lo gos, fi si o te ra pe u tas,
fo no a u dió lo gos, te ra pe u tas ocu pa ci o na is e hos pi ta is,
bem como as des pe sas com exa mes la bo ra to ri a is,
ser vi ços ra di o ló gi cos, apa re lhos or to pé di cos e pró te-
ses or to pé di cas e den tá ri as;

....................................................................................
§ 2º O dis pos to na alí nea a do in ci so II:
I – apli ca-se, tam bém, aos pa ga men tos efe tu a-

dos a em pre sas do mi ci li a das no País, des ti na dos à
co ber tu ra de des pe sas com hos pi ta li za ção, mé di cas
e odon to ló gi cas, bem como a en ti da des que as se gu-
rem di re i to de aten di men to ou res sar ci men to de des -
pe sas da mes ma na tu re za;

....................................................................................
Art. 11. O im pos to de ren da de vi do na de cla ra-

ção será cal cu la do me di an te uti li za ção da se guin te
ta be la:

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

Art. 30. A par tir de 1º de ja ne i ro de 1996, para
efe i to do re co nhe ci men to de no vas isen ções de que
tra tam os in ci sos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713,
de 22 de de zem bro de 1988, com a re da ção dada
pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de de zem bro de
1992, a mo lés tia de ve rá ser com pro va da me di an te la -
u do pe ri ci al emi ti do por ser vi ço mé di co ofi ci al, da
União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí-
pi os.
....................................................................................

§ 2º Na re la ção das mo lés ti as a que se re fe re o
in ci so XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de zem-
bro de 1988, com a re da ção dada pelo art. 47 da Lei
nº 8.541, de 23 de de zem bro de 1992, fica in clu í da a
fi bro se cís ti ca (mu co vis ci do se).
....................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde.

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

LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976, que dispõe sobre a
vigilância sanitária, estabelece o
medicamento genérico, dispõe sobre a
utilização de nomes genéricos em
produtos farmacêuticos e dá outras
providências.

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

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a
que ficam sujeitos os medicamentos, as
drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, cosméticos, saneantes e
outros produtos, e dá outras
providências.

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

LEI Nº 10.147, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a incidência da contri–
buição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/PASEP, e da
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, nas operações 
de venda dos produtos que especifica.

....................................................................................
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LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 1º São es ta be le ci das, em cum pri men to ao

dis pos to no art. 165, § 2º, da Cons ti tu i ção, as di re tri-
zes or ça men tá ri as da União para 2002, com pre en-
den do:

....................................................................................
VII – as dis po si ções so bre al te ra ções na le gis la-

ção tri bu tá ria da União; e
....................................................................................

Art. 63. O pro je to de lei ou me di da pro vi só ria que 
con ce da ou am plie in cen ti vo ou be ne fí cio de na tu re za
tri bu tá ria só será apro va da ou edi ta da se aten di das
as exi gên ci as do art. 14 da Lei Com ple men tar nº 101,
de 2000.

§ 1º Apli cam-se à lei ou me di da pro vi só ria que
con ce da ou am plie in cen ti vo ou be ne fí cio de na tu re za
fi nan ce i ra as mes mas exi gên ci as re fe ri das no ca put,
po den do a com pen sa ção, al ter na ti va men te, dar-se
me di an te o can ce la men to, pelo mes mo pe río do, de
des pe sas em va lor equi va len te.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo ofe re ce rá, quan do so li ci-
ta do por de li be ra ção do Ple ná rio de ór gão co le gi a do
do Po der Le gis la ti vo, no pra zo má xi mo de no ven ta
dias, a es ti ma ti va de re nún cia de re ce i ta ou sub sí di os
téc ni cos para re a li zá-la.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pa re cer
con clui, por una ni mi da de, pela in cons ti tu ci o na li da de
e in ju ri di ci da de e, no mé ri to, pela re je i ção do Pro je to
de Lei do Se na do nº 455, de 1999, que, nos ter mos
do § 1º do art. 101 do Re gi men to Inter no, será de fi-
ni ti va men te ar qui va do.

Assim sen do, o Re que ri men to nº 264, de 2003,
será sub me ti do ao Ple ná rio ape nas como re fe rên cia
à tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 27, 140 e 213, de 2002.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nº 27, 140 e

213, de 2002, pas sam a tra mi tar em con jun to e vão à
Co mis são de Assun tos So ci a is e, pos te ri or men te, à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos em de ci são ter -
mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Item 8:

REQUERIMENTO Nº 269, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que-
ri men to nº 269, de 2003, do Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, so li ci tan do, nos ter mos
re gi men ta is, que, so bre o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 34, de 2001, além da Co-
mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de
Assun tos Eco nô mi cos.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria, já ins tru í da com o pa re cer da Co mis-

são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, vai à Co mis são de 
Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esgo ta das
as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº
332, de 2003, lido no Expe di en te, de re a li za ção de
ses são es pe ci al com o mo ti vo de ho me na ge ar em
me mó ria o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca Dr. Antô nio
Au re li a no Cha ves de Men don ça, fa le ci do em 30 de
abril úl ti mo.

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

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Presidência fará cumprir a decisão do

Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 Alme i da Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 334, DE 2003

Se nhor Pre si den te:
Re que i ro, nos ter mos do art. 50 § 2º, com bi na do

com o art. 5º in ci so XXXIII da Cons ti tu i ção Fe de ral,
obe de ci das as for ma li da des re gi men ta is, se jam for -
ne ci das pelo Mi nis tro de Ciên cia e Tec no lo gia as se -
guin tes in for ma ções:

1) Que leis e nor mas re gem os Fun dos
Se to ri a is de Pe tró leo, de Re cur sos Hí dri cos
para Ge ra ção de Ener gia Elé tri ca, e de Re -
cur sos Mi ne ra is?

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10157    635ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



2) Qual o mon tan te atu al e de ar re ca-
da ção anu al dos Fun dos Se to ri a is de Pe tró-
leo, de Re cur sos Hí dri cos para Ge ra ção de
Ener gia Elé tri ca e de Re cur sos Mi ne ra is?

3) Qual a apli ca ção e des ti no dos re-
cur sos fi nan ce i ros dos ci ta dos Fun dos, des -
de a sua cri a ção?

4) Qu a is as en ti da des be ne fi ciá ri as
das apli ca ções dos Fun dos su pra men ci o na-
dos, e qua is os cri té ri os para as suas ele gi-
bi li da des?

5) Como se dá a pres ta ção de con tas
das en ti da des be ne fi ciá ri as des ses Fun dos?

Jus ti fi ca ção

O pre sen te Re que ri men to de Infor ma ções se
des ti na a ob ter da dos dos Fun dos Se to ri a is de Pe tró-
leo, de Re cur sos Hí dri cos para Ge ra ção de Ener gia
Elé tri ca e de Re cur sos Mi ne ra is, vi san do a ana li sar
seus de sem pe nhos e a re a li zar es tu dos de na tu re za
le gis la ti va.

Sala das Sessões, 8 de maio de 2003. – Senador
Paulo Octávio, PFL – DF.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima, pela Li de ran ça do
PDT, por vin te mi nu tos, para co mu ni ca ção de in te res-
se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea b,
do Re gi men to Inter no.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, nes te ins tan te, não é mi nha in ten-
ção abrir ne nhu ma dis cus são fi lo só fi co-dou tri ná ria
acer ca do fu tu ro e do des ti no. As te o ri as so bre o Fa ta-
lis mo ou so bre o De ter mi nis mo não em ba lam, nes te
mo men to, as mi nhas pre o cu pa ções. Não dis cu ti rei,
por ou tro lado – aí, por uma ques tão de prin cí pi os ,
so bre fu tu ro lo gia.

Se não cabe ao fi ló so fo fa zer exer cí cio de pro fe-
cia, como dis se Nor ber to Bob bio, com pre en do que o
mes tre nega ca te go ri ca men te qual quer en ten di men-
to ra ci o nal com “adi vi nha ções”.

Faço essa ob ser va ção para pre fa ci ar mi nhas
pa la vras nes ta tar de, que bus ca rão tra du zir uma pre -
o cu pa ção que en vol ve a to dos os nor des ti nos: o des ti-
no do Nor des te. De se jo, nes ta qua dra his tó ri ca em
que vi ve mos, com par ti lhar com V. Exªs as an gús ti as e 

te mo res que me en vol vem como ci da dão e com as
obri ga ções de ho mem pú bli co.

Sin to, e esta sen si bi li da de é in cen ti va da pelo
am bi en te de dú vi da e, pa ra do xal men te, de cer te za
que, ao se con cre ti zar o con jun to de ati tu des do Go -
ver no Fe de ral com vis ta ao Nor des te ou par te dele,
nos sa Re gião se en vol ve rá ine xo ra vel men te num am -
bi en te de ab so lu ta de ses pe ran ça quan to a seu fu tu ro:
esta é uma ob ser va ção pen sa da, me tó di ca. Sem o fa -
ta lis mo de Jac ques de Di de rot e lon ge do oti mis mo de 
Pan gloss, de que nos con ta Vol ta i re. É, an tes de tudo,
uma aná li se ra ci o nal do que fi ze ram, do que se faz e,
so bre tu do, do que anun ci am que vão fa zer do meu
Nor des te.

Sa be mos to dos e já afir mei da tri bu na des ta
Casa, no meu pri me i ro pro nun ci a men to, que o Nor -
des te é uma das re giões mais ri cas des te País, é uma
re gião de enor mes re cur sos na tu ra is e hu ma nos, mas 
vi ve mos den tro de uma con tra di ção. Ao con trá rio da
na tu re za, os ho mens mal tra tam, pela in di fe ren ça e
pela dis cri mi na ção, uma das re giões mais ri cas do
Pla ne ta, man ten do um povo tão po bre quan to os mais 
po bres po vos do mun do!

Esse é um com por ta men to his tó ri co e co nhe ci-
do de to dos. Para não ser en fa do nho, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, dis cu ti rei ape nas o que pen sa
o Go ver no Lula so bre o Nor des te:

– Um re for ma tó rio pe nal no Pi a uí para
abri gar os mar gi na is pro du zi dos em ou tras
re giões;

– Pro je to Fome Zero, que po de ria aju-
dar – não re sol ver – par te da fome do nor-
des ti no, per de-se no ema ra nha do bu ro crá ti-
co e len to das eli tes tec no crá ti cas;

– Re fi na ria de pe tró leo in de fi ni da para
o Nor des te;

– Fra se por de ma is co nhe ci da e dis cri-
mi na tó ria do Mi nis tro Graz zi a no;

– Tri bu tos de cor ren tes dos bens pro du-
zi dos no Su des te – ve í cu los, ele tro do més ti-
cos, ele trô ni cos – em pro fu são pa gam seus
im pos tos no lo cal da pro du ção e não da cir -
cu la ção;

Essa é a pro pos ta de re for ma tri bu tá ria, não
obs tan te os pro du tos que a na tu re za pro por ci o na ao 
Nor des te, a exem plo da ener gia hi dre lé tri ca, dos mi -
ne ra is, de ri va dos do pe tró leo. Nes se caso, é o con-
trá rio, os tri bu tos de vem ser re co lhi dos ao Te sou ro
dos Esta dos con su mi do res, be ne fi ci an do mais uma
vez, na ou tra pon ta, o Su des te do País. 
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Ago ra o mais gra ve, ra zão prin ci pal do meu pro -
nun ci a men to na tar de de hoje. O anún cio, ou me lhor,
a “ame a ça” do Pre si den te Lula de trans po si ção das
águas do rio São Fran cis co. Essa é uma ame a ça a to -
dos. Ain da que fos se a um só Esta do nor des ti no! não
se ria me nos gra ve. Alguém já dis se que uma ame a ça
a um é uma agres são a to dos! E nós, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, te nham cer te za, pela mi nha
pa la vra, es ta mos ame a ça dos.

Trans por as águas do rio São Fran cis co, como
dis se o Pre si den te Lula em seu dis cur so, quan do da
en tre ga dos pro je tos de re for mas ao Con gres so Na ci-
o nal, se ma na pas sa da – que pas sa rei a ler – re pe tin-
do a in ten ção de Fer nan do Hen ri que Car do so, para
con ti nu ar lhe sen do igual, mas sem a pré via re vi ta li-
za ção, é con de nar fa tal men te o Nor des te a con ti nu ar,
eter na men te, de pen den te da pi e da de, do as sis ten ci-
a lis mo e do dó dos Go ver nos que cir cuns tan ci al men-
te se re ve zam nes te País e que, de ma ne i ra con tu-
maz, tra tam de dis cri mi nar uma Re gião que, em ou tro
can to do mun do, se ria, por suas po ten ci a li da des, aí
sim, a lo co mo ti va de uma eco no mia pu jan te e de sen-
vol vi men tis ta.

Disse o Presidente Lula, na quarta-feira da
semana passada, no plenário da Câmara dos
Deputados:

Qu e ro, meu com pa nhe i ro João Pa u lo,
Pre si den te Sar ney, com pa nhe i ros da Mesa,
di zer a vo cês que te nho qua tro anos de
man da to. Qu a tro anos é pou co. Mas que ro
di zer a vo cês que, nes ses qua tro anos, vin te
e qua tro ho ras por dia se rão de di ca das a fa -
zer aqui lo em que acre di to: a trans po si ção
das águas do rio São Fran cis co, que re cu sei
de ba ter du ran te tan to tem po e que, de pen-
den do do Esta do em que você fale, você
apa nha, de pen den do do Esta do em que
você fale, é apla u di do.

O mais gra ve é tra ta-se de uma po si ção, de uma 
pos tu ra de ma gó gi ca, se não im pen sa da, do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, pois sabe mu i to bem
Sua Exce lên cia, como nor des ti no – e eu tive a opor tu-
ni da de de fa zer a le i tu ra do ple ná rio des ta Casa – de
que a seis qui lô me tros do rio São Fran cis co, no meu
Esta do, Ser gi pe, no Mu ni cí pio de Poço Re don do, co -
mu ni da des in te i ras mor rem de fome e de sede, por
fal ta de in ves ti men tos para a ir ri ga ção e até mes mo
para o abas te ci men to de água para con su mo hu ma-
no. Esque cer de po pu la ções in te i ras, ri be i ri nhas, que
vi vem à mar gem do rio São Fran cis co e di zer que pre -
ci sa trans por, para cen te nas de qui lô me tros à dis tân-

cia, as mes mas águas para apla car a sede e a fome
de ou tros nor des ti nos é no mí ni mo uma ten ta ti va,
como po pu lar men te se diz, de co brir a ca be ça e des -
co brir os pés, ou, pior ain da, des co brir um para co brir
o ou tro.

É uma pos tu ra im pen sa da e, se pen sa da, foi de -
ma gó gi ca, pois no Con gres so ele se pro nun cia des sa
for ma, mas, em Ser gi pe, ele dis se: “...Quem es ta va
no Con gres so Na ci o nal – o Go ver na dor es ta va, os Mi -
nis tros aqui es ta vam, o Pre fe i to Mar ce lo Déda es ta va,
vá ri os De pu ta dos es ta vam. Eu fa lei que vou fa zer a
trans po si ção e al guns en ten de ram que eu ti nha dito
que ia fa zer a trans po si ção das águas do Rio São
Fran cis co. Eu nem uti li zei o nome do Rio São Fran cis-
co (...)”. 

Ele afir mou, em Ser gi pe, Ara ca ju, que se quer
fez re fe rên cia ao nome do rio São Fran cis co. O do cu-
men to lido an te ri or men te diz ex pres sa men te, como
fiz a le i tu ra para V. Exªs: “a trans po si ção das águas do 
rio São Fran cis co, que re cu sei de ba ter em ou tras
opor tu ni da des”. É la men tá vel esse tipo de pro ce di-
men to.

É pre ci so es ta be le cer po lí ti cas de de sen vol vi-
men to para o Nor des te bra si le i ro. Não po de mos ad -
mi tir a trans po si ção das águas do rio São Fran cis co,
pois se pre ten de com essa ação trans fe rir águas para
a re gião se ten tri o nal do Nor des te bra si le i ro, para
Esta dos como Rio Gran de do Nor te, Pa ra í ba, Pi a uí,
le van do água às po pu la ções e aos pro je tos de ir ri ga-
ção, pro je tos de fru ti cul tu ra ir ri ga da. Devo di zer que
essa re gião e es ses Esta dos são me re ce do res, mas
essa não é a so lu ção. Por que nos Esta dos ri be i ri nhos,
Ser gi pe, Ala go as, Ba hia e Per nam bu co, es ta mos
mor ren do de sede e de fome, sem os pro je tos de ir ri-
ga ção ne ces sá ri os ao de sen vol vi men to de nos sos
Esta dos. É pre ci so bus car al ter na ti vas, in clu si ve a
par tir de ou tras ba ci as hi dro grá fi cas com água em
abun dân cia.

O que a Pre si dên cia da Re pú bli ca pre ci sa fa zer,
isso sim, é a re vi ta li za ção da ba cia do São Fran cis co
a fim de que ele vol te a ser o po ten ci al que foi no pas -
sa do e pos sa, a par tir daí, com o au men to do vo lu me
de água, aten der, em pri me i ro lu gar – por que as ne -
ces si da des eco nô mi cas e so ci a is dos Esta dos de
Ser gi pe, Ala go as, Per nam bu co e Ba hia são idên ti-
cas às dos Esta dos da Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te
e Pi a uí – e de for ma mais eco nô mi ca, por que os pro -
ble mas so ci a is são idên ti cos, os Esta dos mar ge a dos
pelo rio São Fran cis co. Que se bus que a al ter na ti va
téc ni ca cor re ta para a am pli a ção do pro je to e o aten -
di men to às ou tras re giões. Trans por águas do rio São
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Fran cis co no es ta do em que se en con tra é con de nar
de ci si va men te à mor te o Rio da Uni da de Na ci o nal.

Concedo o aparte ao nobre Senador Garibaldi
Alves Filho, do querido Estado do Rio Grande do
Norte.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Alme i da Lima, V. Exª tem in te i ra ra zão ao ocu -
par a tri bu na e ex por sua re vol ta com a ma ne i ra inad -
ver ti da de se co lo car o pro ble ma, pa re cen do até que
não há a me nor con si de ra ção com o so nho se cu lar da 
trans po si ção das águas do rio São Fran cis co. Na ver -
da de, não se tra ta só de pa la vras, por que exis tem
pro je tos con clu í dos e que trou xe ram um alen to mu i to
gran de aos nor des ti nos. Se na dor Alme i da Lima, a
trans po si ção bus ca ga ran tir uma sus ten ta ção, uma
es pé cie de su por te que se vai ofe re cer ao Nor des te
para que, quan do os seus re ser va tó ri os co me ça rem a 
ba i xar a ní ve is pe ri go sos, pos sa mos ter aque la re po-
si ção das águas ad vin das do rio São Fran cis co. Exis -
tem pro je tos que fo ram ela bo ra dos du ran te o Go ver-
no Ita mar Fran co, quan do Alu í zio Alves era Mi nis tro,
de po is o Se na dor Fer nan do Be zer ra, tam bém como
Mi nis tro da Inte gra ção, ocu pou-se da trans po si ção do 
rio São Fran cis co. E ago ra, quan do se pen sa va que o
Pre si den te Lula abria uma nova pers pec ti va, eis que
de cla ra ções de Sua Exce lên cia con fun di ram e trou-
xe ram mais de ses pe ran ça aos nor des ti nos com re la-
ção a este as sun to. Mas não é só isso. O pior é que,
com re la ção à água, não se está ten do o me nor cu i-
da do quan to aos pro je tos es tru tu ran tes. Já fa lei aqui,
e pen so que é do co nhe ci men to de V. Exª, que o Proá -
gua está pa ra do, a des pe i to de to dos os Go ver na do-
res do Nor des te cla ma rem para que aque le pro je to
seja re to ma do, por que as obras es tão pa ra li sa das. O
fi nan ci a men to é do Ban co Mun di al. Trin ta mi lhões de
dó la res po de rão vol tar ao Ban co Mun di al por que não
es tão sen do apli ca dos. O Go ver no deve dar a mes ma
pri o ri da de que está dan do à fome à sede, para apla -
car a sede de quem pre ci sa de água, de água para
be ber e tam bém para o de sen vol vi men to da nos sa re -
gião, para sua ir ri ga ção. Eu me as so cio a V. Exª nes te
pro nun ci a men to, Se na dor Alme i da Lima. 

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço
o apar te de V. Exª e o in cor po ro ao meu pro nun ci a-
men to. Antes de con ce der um apar te ao Se na dor
Efra im Mo ra is, que ro me di ri gir a V. Exª e a esta Casa,
de nun ci an do essa prá ti ca com a qual não po de mos
con cor dar, so bre tu do quan do se tra ta da pers pec ti va
do aten di men to aos in te res ses do Nor des te bra si le i ro.
Qu an do não se pre ten de aten der aos in te res ses do
Nor des te bra si le i ro, en con tra-se uma fór mu la po lí ti ca
para es ta be le cer a ci zâ nia, o de sen ten di men to das li -

de ran ças do Nor des te, que de vem con ti nu ar uni das,
ple i te an do a re vi ta li za ção do rio São Fran cis co e ou -
tras al ter na ti vas téc ni cas exis ten tes, a exem plo da
trans po si ção de águas de ou tras ba ci as exis ten tes na 
re gião Nor te e até mes mo na re gião Cen tro-Oes te do
País.

So lu ções téc ni cas exis tem. Pre ten de-se que-
brar a uni da de com vis tas a ou tros in te res ses po lí ti-
cos; es tes, no mo men to, são aque les que vi sam à
apro va ção do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De -
pu ta dos a esse pro je to de re for ma tri bu tá ria, que é
da no so para o Nor des te bra si le i ro, so bre tu do quan to
à di vi são dos re cur sos de cor ren tes do ICMS, pois a
Re gião Su des te, pro du to ra in dus tri al, já ga nha em
fun ção da in cor po ra ção de va lo res ao pro du to, dos tri -
bu tos de cor ren tes da pro du ção in dus tri a li za da, e ain -
da visa a bus car o tri bu to lá no des ti no, onde a mer ca-
do ria é ven di da, co mer ci a li za da, onde ocor re o fato
ge ra dor que deve ser um tri bu to dos Esta dos con su-
mi do res. Po rém, in ver te-se a po si ção quan do se tra ta
de ener gia hi dro e lé tri ca, por que os Esta dos de Ser gi-
pe e Ba hia pos su em as suas hi dro e lé tri cas; por que
so mos, a exem plo do Rio Gran de do Nor te e Ce a rá,
pro du to res de pe tró leo e ge ra mos de ri va dos. Nes se
caso é o con trá rio, é para co brar ICMS nos Esta dos
con su mi do res. E os ma i o res Esta dos con su mi do res
do País se en con tram na Re gião Su des te. Essa é a
po lí ti ca do atra so, é a po lí ti ca de quem não de se ja ver
a Fe de ra ção bra si le i ra ser tra ta da de for ma equâ ni-
me, tra tan do a Re gião Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes-
te da for ma a mais jus ta pos sí vel, di mi nu in do as de si-
gual da des re gi o na is para al can çar mos o nos so de-
sen vol vi men to.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) –
Senador Almeida Lima, o tempo de V. Exª está
esgotado. Assim, concederemos mais dois minutos
a V. Exª.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Con ce do,
den tro des se tem po, um apar te a V. Exª, Se na dor
Efra im Mo ra is.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se rei rá pi do,
no bre Se na dor Alme i da Lima. Pri me i ro, devo pa ra be-
ni zar V. Exª pelo fato real que V. Exª traz a esta Casa.
Aque les que vão ten tar di vi dir, nes sas re for mas, o
Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oes te es tão to tal men te
en ga na dos. Já ama du re ce mos nes sa ques tão da
trans po si ção das águas do São Fran cis co. Sa be mos
que é pre ci so fa zer a re vi ta li za ção do nos so rio, rio da
Uni da de da nos sa Re gião, sa be mos que po de mos lu -
tar e há mu i ta von ta de dos ho mens pú bli cos do Nor te
– que até já dis se ram que o rio To can tins está à dis po-
si ção para a trans po si ção, para de lá fa zer mos a nos -
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sa. Esta mos uni dos, por que sa be mos da ne ces si da-
de, te mos um ob je ti vo ma i or. Como dis se V. Exª, Se -
na dor Ga ri bal di, do Rio Gran de do Nor te, o Se na dor
Efra im Mo ra is, da Pa ra í ba, é da que le Esta do em que
se apla u de o Pre si den te quan do se fala em trans po si-
ção. É o pa lan que, do qual o Pre si den te não des ceu:
Lula cá faz a trans po si ção; Lula lá é con tra a trans po-
si ção. Então, con ti nua no mes mo pa lan que: Lula cá e
Lula lá. O que que re mos sa ber, e é pre ci so que a Li -
de ran ça do Go ver no ou o pró prio Go ver no es cla re ça
à opi nião pú bli ca, é se Sua Exce lên cia fa lou a ver da-
de aqui ou fal tou com a ver da de no Esta do de V. Exª.
É isso o que que re mos sa ber. Ago ra, ao ten tar di vi dir
o Nor des te para po der apro var suas re for mas, para
po der apro var prin ci pal men te a ques tão do ICMS, o
Go ver no se en ga na, por que não va mos ace i tar esse
tipo de jogo que ele ten ta fa zer. Esta mos pron tos para
co la bo rar. Pre ci sa mos da água – Pa ra í ba, Rio Gran de
do Nor te, Ce a rá e ou tros Esta dos -, por que pre ci sa-
mos dar água a quem tem sede. Há o Fome Zero, em -
bo ra es te ja na es ta ca zero, mas pre ci sa mos tam bém
fa zer a po lí ti ca da “Sede Zero”. Pa ra béns a V. Exª, que 
terá o nos so apo io. Não nos di vi di re mos, em con di ção
ne nhu ma, mas lu ta re mos pela re vi ta li za ção do rio. Te -
nho cer te za de que, jun tos, trans po re mos as águas
para ma tar a sede dos nos sos ir mãos nor des ti nos.
Pa ra béns a V. Exª.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço
a V. Exª. Con cluo, Sr.ª Pre si den te, afir man do que, na
úl ti ma se gun da-fe i ra, re ce bi da Che fia Adjun ta do Ce -
ri mo ni al da Pre si dên cia da Re pú bli ca um con vi te para 
in te grar a Co mi ti va de Sua Exce lên cia, quan do da
sua vi a gem a Ara ca ju, na úl ti ma ter ça-fe i ra. Pedi à mi -
nha as ses so ria que so li ci tas se ao Ce ri mo ni al da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca que nos en ca mi nhas se a
agen da de com pro mis sos do Pre si den te na que le
Esta do. E o Ce ri mo ni al não ti nha co nhe ci men to da
agen da, não sa bia qual se ria a agen da. Mas gos ta ri-
am que eu in te gras se a co mi ti va sem sa ber o que o
Pre si den te iria fa zer em Ser gi pe. So li ci tei a agen da.
Infor ma ram-me que che ga ria no fi nal da tar de, mas
não che gou. Lá eu es ta ria se ti ves se a in for ma ção de
que o Pre si den te iria anun ci ar ao Nor des te, ao me nos
para Ser gi pe, de pre fe rên cia, a cons tru ção da re fi na-
ria; que iria anun ci ar a cons tru ção do ca nal de Xin gó
para os pro je tos de fru ti cul tu ra ir ri ga da. No en tan to,
Sua Exce lên cia foi a Ser gi pe para di zer que não afir -
mou em Bra sí lia que fa ria a trans po si ção das águas
do rio São Fran cis co! Mais ain da, Srª Pre si den te, nem 
se quer che gou a re fe rir-se, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, na pe núl ti ma quar ta-fe i ra, às pa la vras rio São
Fran cis co! É la men tá vel!

Fico sa tis fe i to, Se na dor Efra im Mo ra is, Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho. E te nho cer te za, pelo sem blan te
do Se na dor Mão San ta, de que não en tra re mos nes -
sa ci zâ nia, nes sa di ver gên cia. Te mos ma tu ri da de su -
fi ci en te para com pre en der esse jogo, cuja in ten ção é
a de di vi dir o Nor des te. Pe di mos o tro no e es tão ten -
tan do nos dar o cepo. O cepo nós agra de ce mos; que -
re mos para o nos so povo o de sen vol vi men to eco nô-
mi co e so ci al; que re mos que nos so povo seja tra ta do
com de cên cia e dig ni da de.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alme i da
Lima, o Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pela Sra. Serys Slhes sa ren ko, Su plen-
te de Se cre tá rio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Srª Pre si-
den te, pela Li de ran ça do PFL.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pela
or dem, Srª. Pre si den te.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Com a pa la vra, o Se na dor Pa u lo Octá vio, pela Li de-
ran ça do PFL, por cin co mi nu tos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Como Lí -
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, é com o mais gra to con ten ta-
men to que, mo vi do por um en tu si as ma do or gu lho cí -
vi co, as so mo hoje a esta tri bu na não para fa lar de pro -
ble mas, mas para pro por so lu ções e anun ci ar a ado -
ção ime di a ta de me di da con cre ta, no sen ti do de en-
vol ver ex pres si va par ce la de nos sos tra ba lha do res na 
su pe ra ção de um dos gra ves em pe ci lhos que há mu i-
to se in ter põe ao rit mo de de sen vol vi men to que que -
re mos e de ve mos im pri mir ao País.

Ao lon go das úl ti mas dé ca das, vi mos ten tan do
de be lar um dé fi cit edu ca ci o nal in com pa tí vel com a di -
men são de nos sa ma tu ri da de po lí ti ca, de mons tra da
pe los obs ti na dos avan ços al can ça dos pela Na ção
bra si le i ra, tan to no des per tar da cons ciên cia de nos sa
ci da da nia quan to no apri mo ra men to das ins ti tu i ções
de mo crá ti cas.

Com pro me ti dos com um novo con ce i to de res -
pon sa bi li da de so ci al que há de ser exer ci da em cons -
tan te par ce i ra com o em pre sa ri a do na ci o nal e em es -
tre i ta in te ra ti vi da de com os de ma is se to res da po pu-
la ção, nos so povo e nos so Go ver no, sin to ni za dos no
pro gres so que só se cons trói a cada dia com tra ba lho
e de ter mi na ção, to mam cres cen te men te para si a ta -
re fa de edi fi car so li da ri a men te um Bra sil cada vez
mais jus to.
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Nes se con tex to, não se jus ti fi ca que con ti nu e-
mos a con vi ver com alar man tes ci fras de anal fa be tis-
mo, sem que uma ime di a ta ope ra ção de au tên ti co es -
for ço con cen tra do se con ju gue en tre o Po der Pú bli co
e os se to res pro du ti vos cu jas ca rac te rís ti cas lhes per -
mi tam atu ar com ma i or efi cá cia no en fren ta men to
des sa dra má ti ca e in dig na si tu a ção, prin ci pal men te
quan do es ta mos fa lan do de nada me nos que 25% de
nos sa po pu la ção eco no mi ca men te ati va. São cer ca
de 20 mi lhões de bra si le i ros e bra si le i ras, ma i o res de
15 anos, com ple ta men te ile tra dos. Se gun do o IBGE,
tra ta-se, por tan to, de um quar to do to tal de tra ba lha-
do res ou apro xi ma da men te 13% de nos sa po pu la ção
ge ral.

Re sul ta do: de si gual da de, dis cri mi na ção, hu mi-
lha ção, ex clu são. Isso sem fa lar da inép cia quan to à
qua li da de do tra ba lho; do ba i xo ní vel de pro du ti vi da-
de; da ób via di fi cul da de em com pre en der e exe cu tar
ins tru ções; da ma i or in ci dên cia de ris cos de aci den-
tes; da po ten ci al mar gi na li da de; da fa tal vul ne ra bi li da-
de à ma ni pu la ção po lí ti ca e, des gra ça da men te, do ali -
ci a men to à cri mi na li da de, além de ou tras tan tas ma -
ze las, cuja ex ten são ex tra po la nos sa ca pa ci da de de
pre vi são di an te de ta ma nha fra gi li da de.

Sem al fa be ti za ção, não há edu ca ção. Sem edu -
ca ção, não há ci da da nia.

Por mais ta u to ló gi cas que se jam tais afir ma-
ções, urge que as re pi ta mos e que as in cor po re mos
as nos sas pre o cu pa ções co ti di a nas.

Uma rá pi da aná li se dos per cen tu a is nos in di ca
que, ape sar de ter mos hoje a qua se to ta li da de das
cri an ças na es co la, mu i tís si mo ain da há para se fa zer,
não só para que se pre vi na a per sis tên cia do ba i xo
grau de es co la ri da de e a eva são, mas tam bém para
que se tra ba lhe vi go ro sa men te com os adul tos e com
as ge ra ções pró xi mas de nos sos jo vens in gres san tes
no mer ca do de tra ba lho.

Como ci da dão, como ho mem po lí ti co e, so bre-
ma ne i ra, como em pre sá rio, sem pre tive pre sen te em
nos sas ati vi da des e re fle xões essa pre o cu pa ção. Sa -
be mos que, jun ta men te com o seg men to agro pe cuá-
rio, a cons tru ção ci vil é o se tor que abri ga a ma i or
quan ti da de de bra si le i ros não al fa be ti za dos.

Entre jo vens e adul tos, Bra sí lia tem hoje cer ca
de no ven ta mil anal fa be tos. O com ba te a esse fe nô-
me no, aqui na Ca pi tal, bem como nos de ma is Esta -
dos, com pe te a nós, a to dos os bra si le i ros, den tro da -
qui lo que cada um pode ofe re cer: o Go ver no, a fa mí-
lia, a em pre sa e a so ci e da de, cada qual com suas fer -
ra men tas e suas li mi ta ções. Em prol des ta ca u sa te -
mos tra ba lha do in ces san te men te.

Srª Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, nes sa
tri lha e nes sa con vic ção, ti ve mos a es pe ci al ale gria de 
re ce ber mos uma vez mais a pres ti gi o sa vi si ta do
Exmº Sr. Mi nis tro da Edu ca ção, Pro fes sor Cris to vam
Bu ar que, às ins ta la ções da Cen tral de Pro du ção e
Pes qui sa da Pa ulOOctá vio Inves ti men tos Imo bi liá ri-
os, quan do, há al gu mas se ma nas, hon rou-nos apre -
sen tar a S. Exª nos so pro je to edu ca ci o nal que dis tri-
bui kits edu ca ção, con ten do ma te ri al es co lar – da
pré-es co la ao se gun do grau – para os fi lhos dos fun ci-
o ná ri os. Na que la oca sião fo ram en tre gues aos ope rá-
ri os 350 kits , o que acre di ta mos cons ti tu ir-se numa
ini ci a ti va para in cen ti vá-los mais e mais a man ter os
fi lhos na es co la, o que é mu i to im por tan te.

Ti ve mos tam bém a opor tu ni da de de mos trar ao
Mi nis tro os pro gres sos atin gi dos por nos so pro gra ma
“Alfa be ti za ção nos Can te i ros de Obra”, que fun ci o na
des de 1990 e que já en si nou mais de dois mil tra ba-
lha do res a ler e es cre ver ao lon go des ses tre ze anos
de exis tên cia.

É pre ci so mos trar à in dús tria da cons tru ção ci vil
o quan to é fá cil e ba ra to in ves tir em edu ca ção e mos -
trar, tam bém, o quan to essa ini ci a ti va vale a pena.
Alfa be ti zan do-se, o ope rá rio ad qui re con di ções de
ca pa ci tar-se cada vez mais, par ti ci pan do de cur sos
de tre i na men to e ad qui rin do con di ções de exer cer
suas fun ções com mu i to mais se gu ran ça e qua li fi ca-
ção.

Pro fis si o na is mais com pe ten tes são, com cer te-
za, se res hu ma nos mais com ple tos.

Por ou tro lado, do pon to de vis ta do pa tro na to,
in du bi ta vel men te, tra ta-se de um in ves ti men to que dá
re tor no. Para já, um sim ples ar gu men to bá si co: o fato
de um in di ví duo es tar ha bi li ta do a ler pla cas de ad ver-
tên cia den tro de uma obra já é o bas tan te para re du zir
sen si vel men te os aci den tes de tra ba lho. Po rém, não é 
isto que re al men te im por ta. O que im por ta é a
auto-es ti ma, a va lo ri za ção hu ma na, a dig ni da de e a
ci da da nia, não obs tan te, ob vi a men te, a co los sal me -
lho ria das con di ções de as cen são pro fis si o nal e de
per cep ção da pró pria re a li da de pes so al de cada um a 
quem é dada a opor tu ni da de de trans por a lin gua gem
que an te ce de o pen sa men to e tra du zi-la no có di go
ade qua do para co mu ni car-se com o mun do.

Meus pre za dos Pa res, ve jam V. Exas que, se-
gun do os mais re cen tes es tu dos, qua se 70% dos
ope rá ri os não sa bem ler nem es cre ver. Essa é uma li -
mi ta ção in sus ten tá vel, uma sa bo ta gem ao exer cí cio
da ci da da nia e, con se qüen te men te, à fru i ção de di re i-
tos, ao aces so a ga ran ti as cons ti tu ci o na is bá si cas.
Tra ta-se, re fli ta mos, de uma ques tão aci ma de tudo
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hu ma ni tá ria. E não é di fí cil que se pro por ci o nem me i-
os rá pi dos, efi ca zes e de ba i xo cus to para su pe rá-la.

Nes te sen ti do, es ta mos apre sen tan do a esta
Casa pro je to de lei que ins ti tui o Pro gra ma de Alfa be-
ti za ção e Ci da da nia na Empre sa, des ti na do a ga ran tir
au las de al fa be ti za ção gra tu i ta aos em pre ga dos das
em pre sas de cons tru ção ci vil em todo o País.

A par tir da ex pe riên cia pes so al com o pro gra ma
de sen vol vi do por nos sa em pre sa, pelo qual já pas sa-
ram mi lha res de tra ba lha do res e que, re pi to, fun ci o na
há tre ze anos sem ne nhum tipo de sub ven ção, au xí lio
pe cu niá rio ex ter no ou be ne fí cio fis cal, es tou ab so lu-
ta men te con fi an te na apro va ção da pro pos ta, nos
mol des em que está sen do en ca mi nha da, con tan do,
na tu ral men te, com os aper fe i ço a men tos ad vin dos
das co la bo ra ções in di vi du a is e co le ti vas de V. Exas
nas di ver sas eta pas de tra mi ta ção de pra xe. Cum pre
ain da sa li en tar que o pro je to é re sul ta do de am plo
con sen so, fru to de re i te ra dos en ten di men tos e en ri-
que ce do ras su ges tões apor ta das por di ri gen tes e re -
pre sen tan tes das mais sig ni fi ca ti vas en ti da des de re -
pre sen ta ção pa tro nal do se tor da cons tru ção ci vil
nes ta Casa, há pou co mais de um mês, numa pro fí-
cua tro ca de idéi as, em cujo de ba te mais uma vez nos 
pres ti gi ou o Sr. Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, com sua
ati va par ti ci pa ção, além da hon ro sa pre sen ça e das
con tri bu i ções apor ta das no even to por emi nen tes Se -
na do ras e Se na do res, que tam bém lá es ti ve ram.

Ao en cer rar, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, faço mi nhas as pa la vras do Exmº Sr. Mi nis tro
Cris to vam Bu ar que, pro fe ri das du ran te o en con tro
que re la tei a V. Exªs: “Se to dos os em pre sá ri os da
cons tru ção ci vil se gui rem este exem plo e trans for ma-
rem cada can te i ro de obra em uma es co li nha, te nho
cer te za de que o Bra sil irá mu dar subs tan ci al men te”.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do pela to le rân cia.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pela 

or dem, Srª Pre si den te, peço a pa la vra em nome da Li -
de ran ça do PT.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
V. Exª pede a pa la vra em nome do Blo co de apo io ao
Go ver no?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Sim, Srª Pre si den te.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
V. Exª tem a pa la vra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Srª Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, hoje no fi nal da ma nhã re a li za mos
uma au diên cia com o Pro fes sor Car los Les sa, Pre si-

den te do BNDES, para tra tar de uma ques tão re la ci o-
na da com o Ban co do Esta do de San ta Ca ta ri na –
Besc, atu al men te fe de ra li za do, mas em um pro ces so
de re to ma da das ati vi da des, bus can do vi a bi li zar-se
como ban co pú bli co, para sair do pro ces so de pri va ti-
za ção.

Nas tra ta ti vas com o Pre si den te do BNDES,
Pro fes sor Car los Les sa, abri mos um pro ces so de en -
ca mi nha men to para que o Ban co do Esta do de San ta
Ca ta ri na pos sa ser um vi a bi li za dor da po lí ti ca de mi -
cro cré di to que o BNDES pre ten de am pli ar e de sen-
vol ver em nos so País. 

Tra go, des ta tri bu na, o re sul ta do da au diên cia
por que ela é de in te res se na ci o nal. Ape sar de ter mos
fe i to uma re i vin di ca ção que be ne fi ci a rá mi lha res de
ca ta ri nen ses, du ran te a au diên cia to ma mos ciên cia
da am pli a ção da ofer ta de mi cro cré di to, que será re a-
li za da pelo BNDES em todo o País.

So men te para dar uma idéia do al can ce da me -
di da que o Pro fes sor Car los Les sa está de sen vol ven-
do, eu gos ta ria de lem brar que de ou tu bro de 1999 até 
o fi nal do ano pas sa do, o BNDES vi a bi li zou o mon tan-
te de R$338 mi lhões de mi cro cré di to, cu jos em prés ti-
mos fo ram con ce di dos em 284 mil ope ra ções. Por tan-
to, cer ca de 300 mil bra si le i ros ti ve ram aces so ao mi -
cro cré di to. Bas ta fa zer uma con ta mu i to sim ples para
per ce ber que, ten do sido esta im por tân cia de R$338
mi lhões em pres ta da a apro xi ma da men te 300 mil pes -
so as, os va lo res eram mu i to pe que nos – a ma i o ria
che ga, no má xi mo, a R$1.000,00 ou a R$1.200,00. A
mé dia, no Nor des te, não che ga a R$800,00. No Sul
do País, a mé dia é um pou qui nho ma i or, de R$1.200,
R$1.500. Mas os cré di tos fe i tos para a pes soa fí si ca
são de mu i ta im por tân cia, por que é exa ta men te este
pe que no em prés ti mo, sem bu ro cra cia, sem exi gên ci-
as, sem ne ces si da de de ter con ta ban cá ria, pro pri e-
da de e ava lis ta, ou seja, toda essa fa ci li ta ção da ofer -
ta des se pe que no va lor de cré di to per mi te que pes so-
as te nham o seu sus ten to pela aqui si ção de uma pe -
que na má qui na, de um pro du to, para fa zer um pe que-
no ne gó cio que vi a bi li ze a sua vida.

O Pro fes sor Car los Les sa dis se-nos que, em to -
dos os lu ga res onde tem bus ca do di vul gar a im por-
tân cia do mi cro cré di to, uti li za o exem plo da ven de do-
ra de aca ra jé, que foi uma das be ne fi ci a das pelo mi -
cro cré di to nes sas qua se tre zen tas mil ope ra ções. Ela
uti li zou o pe que no em prés ti mo ob ti do para, em vez de 
com prar o fe i jão-fra di nho em pe que nas por ções, em
pe que nos qui los, fa zer a aqui si ção de um vo lu me ma -
i or da mer ca do ria e, des sa for ma, ob ter pre ço mais
ba i xo e cus to me nor para a pro du ção do seu aca ra jé,
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ten do ma i or lu cra ti vi da de do seu em pre en di men to, da 
sua pe que na bar ra qui nha de ven da de aca ra jé.

Isso pode ser a di fe ren ça en tre pas sar fome ou
não, pode ser a di fe ren ça en tre ter al gu ma con di ção
de me lho ria de vida ou não. Por isso, o mi cro cré di to é
fun da men tal, e o BNDES está se or ga ni zan do para
am pliá-lo. Du ran te o pe río do de ou tu bro de 1999 até
de zem bro de 2002, pas sa mos mu i to pou co dos
R$300 mi lhões, mas a meta do BNDES é che gar a
algo em tor no de R$1bi lhão em ofer ta de mi cro cré di-
to. Em vez das 284 mil ope ra ções de mi cro cré di to –
hoje não che gam nem a 300 mil -, o ob je ti vo é que até
um mi lhão de bra si le i ros e bra si le i ras pos sam aces -
sar este cré di to de pes soa fí si ca, tão fun da men tal que 
aca ba fa zen do tan ta di fe ren ça no co ti di a no e na pos -
si bi li da de, no po ten ci al de ge ra ção de ri que za, de ren -
da e até de em pre go para inú me ras pes so as.

Esta mos tra zen do este as sun to à ba i la por que o 
Pro fes sor Car los Les sa fi cou mu i to sa tis fe i to com a
au diên cia re a li za da hoje no fi nal da ma nhã, com a
pre sen ça in clu si ve do Pre si den te do Ban co do Esta do
de San ta Ca ta ri na, Eu ri des Mes co lo to, que tem al gu-
mas ex pe riên ci as re a li za das com al guns ban cos,
com ins ti tu i ções que têm ca pi la ri da de para pro mo ver
a ofer ta do mi cro cré di to em mu i tos pon tos do País. A
ex pe riên cia que tem até ago ra é com ta xas de ju ros
ain da mu i to ele va das, que os ci lam de 3% a 4%. Se
fos se pos sí vel, o ide al se ria a taxa de juro zero, por -
que re al men te é uma ma ne i ra de aque cer a pe que na,
a mi cro e co no mia, pos si bi li tan do àque las pes so as al -
ter na ti va de vida.

Então, o Pro fes sor Car los Les sa quer ter uma
ex pe riên cia, tal vez o BESC pos sa a vir a ser esta ex -
pe riên cia, com uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra que dê ca pi-
la ri da de para a ofer ta do mi cro cré di to e ope re com
uma taxa – que é pos sí vel, ele quer fa zer a ex pe riên-
cia – em tor no de 2% ao mês. Ou seja, ba i xar a me ta-
de da taxa de ju ros hoje pra ti ca da pe las ins ti tu i ções,
in clu si ve pelo Ban co do Nor des te e ou tras ins ti tu i ções
que tra ba lham com os re cur sos do BNDES para o mi -
cro cré di to.

Ou tra ques tão fun da men tal tam bém é que este
tipo de em prés ti mo que be ne fi cia pes so as nes ta si tu-
a ção li mi te, para as qua is mil e qui nhen tos re a is fa-
zem a di fe ren ça en tre vi ver ou mor rer, tem a me nor
taxa de ina dim plên cia do mer ca do. A taxa de ina dim-
plên cia do mi cro cré di to não ul tra pas sa a 4%, por que
o es pí ri to da pes soa que toma esse tipo de em prés ti-
mo é o mes mo es pí ri to da que la po pu la ção de ba i xa
ren da, que pre fe re mu i tas ve zes pa gar um pre ço ma i-
or na bo de ga, no pe que no co mér cio den tro da fa ve la
ou den tro da área de pe ri fe ria. Paga um pre ço mais

ele va do do que o do su per mer ca do, mas com pra no
ca der no, na tra di ci o nal ca der ne ti nha, tem uma es pé-
cie de cré di to e hon ra a ca der ne ta. Hon ra por que
sabe que na hora em que pre ci sar, vai pode che gar lá
e com prar co mi da, mes mo não ten do o re cur so no
mo men to. Mes mo ten do que de mo rar um pou co mais
para pa gar, ela vai ter o cré di to. Então, a po pu la ção de 
ba i xa ren da que uti li za a bo de ga da es qui na, o pe que-
no co mér cio e que com pra na ca der ne ta hon ra os
seus com pro mis sos, por que isso pode sig ni fi car a di -
fe ren ça en tre ter ou não o aces so à co mi da numa ou -
tra si tu a ção.

O es pí ri to de ter ho nes ti da de como ga ran tia
para po der aces sar a de ter mi na das con di ções de so -
bre vi vên cia é tra zi do para a si tu a ção do mi cro cré di to.
Por isso, a ina dim plên cia nes se tipo de ofer ta de cre -
di to é tão ba i xa, o que é uma ga ran tia de que esse
cré di to pode ser vi a bi li za do com ba i xís si mo ris co para 
a ins ti tu i ção cre do ra.

O novo Go ver no apre sen ta como eixo cen tral da 
sua atu a ção o Pro gra ma Fome Zero, que foi em ble-
ma ti ca men te apre sen ta do. Com ações como essa,
que o BNDES pre ten de am pli ar, de sen vol ver e ofer -
tar, po de re mos ter efe ti va men te a ga ran tia da su pe ra-
ção da mi sé ria e da ex clu são so ci al.

Por ca u sa dis so, saí mu i to sa tis fe i ta da au diên-
cia com o Pro fes sor Car los Les sa, aque la per so na li-
da de bri lhan te, ati va, bem-hu mo ra da, que está mu i to
em pe nha da em fa zer com que o mo de lo de de sen vol-
vi men to des te País seja pro fun da men te mo di fi ca do,
que os re cur sos do BNDES ve nham em fa vor do de -
sen vol vi men to bra si le i ro, não se jam mais uti li za dos
como fo ram, em pas sa do bem re cen te, para fi nan ci ar
pri va ti za ções, mas que ve nha fi nan ci ar a pro du ção, a
ge ra ção de em pre go, de ren da para a po pu la ção bra -
si le i ra.

Eu gos ta ria de de i xar res sal ta da essa pers pec ti-
va que está con cre ti za da nes sa dis po si ção do
BNDES, de che gar a um mi lhão de ope ra ções de mi -
cro cré di to no nos so País e a ofer ta de algo em tor no
de R$1 bi lhão, em vez dos par cos R$338 mi lhões que
fo ram apli ca dos nos úl ti mos qua tro anos.

Nós fo mos lá fa zer uma re i vin di ca ção e es ta be-
le cer um ca nal de vi a bi li da de do mi cro cré di to para o
do Ban co do Esta do de San ta Ca ta ri na, que é um
Ban co que tem agên ci as ou pos tos de aten di men to
em to dos os Mu ni cí pi os do nos so Esta do e, por tan to,
po de rá vi a bi li zar a ofer ta do mi cro cré di to para todo e
qual quer ca ta ri nen se. Esta mos aqui na tri bu na sa u-
dan do essa di re triz do BNDES como algo fun da men-
tal para a Na ção bra si le i ra. Com cer te za, o BESC não
irá abo ca nhar o R$1 bi lhão que o BNDES pre ten de
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dis po ni bi li zar como mi cro cré di to. Por tan to, o Bra sil
como um todo po de rá be ne fi ci ar-se des sa ofer ta de
cré di to para aque las pes so as que têm si tu a ção de ris -
co, si tu a ção eco nô mi ca e so ci al de li ca das e que pre -
ci sam de uma po lí ti ca vol ta da para a su pe ra ção da
sua con di ção de ex clu são so ci al.

Mu i to obri ga da.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) -
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio como
Lí der.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma
nova de fi ni ção so bre a Ama zô nia aca ba de nas cer e
vem de Ita i ci, no in te ri or de São Pa u lo, da Assem bléia
Ge ral da CNBB.

A fra se é do Arce bis po de Ma na us, Dom Luiz
So a res Vi e i ra, e tem dez pa la vras, o mes mo nú me ro
dos Man da men tos de Deus: “A Ama zô nia é um pa tri-
mô nio do Bra sil a ser vi ço da Hu ma ni da de”.

Com a fra se, tam bém uma ad ver tên cia: há pro -
ble mas que ame a çam a re gião, como a bi o pi ra ta ria,
que vem, ano a ano, de pre dan do o que o Bra sil tem
de mais va li o so, que são as imen sas ri que zas na tu ra-
is da Ama zô nia. Os pro ble mas tam bém ame a çam a
gran de flo res ta que exer ce so bre to dos nós o fas cí nio
in des cri tí vel. São, en fim, ame a ças que am pli am nos -
sas apre en sões quan to ao fu tu ro da área.

É ain da o Arce bis po de Ma na us quem nos aler ta
para ou tro gra ve e cres cen te ris co para nos sa Ama zô-
nia: a ação da guer ri lha e do nar co trá fi co na fron te i ra
da Co lôm bia.

Tais ad ver tên ci as su ge rem ações ime di a tas,
para im pe dir que, em bre ve, o Bra sil não seja ca paz
de con tro lar a re gião.

Como ama zo nen se, mas, prin ci pal men te, como
bra si le i ro, dou ra zão a essa sen sa ta ad ver tên cia que
vem de Ita i ci, re pe tin do aqui pa la vras do Arce bis po de 
Ma na us: “Os bra si le i ros de vem se com pro me ter com
o povo e a ter ra da Ama zô nia, que são par te de nos sa
Pá tria”.

A Ama zô nia, como pa tri mô nio re le van te do Bra -
sil, re cla ma ações ur gen tes em fa vor de seu de sen-
vol vi men to na ci o nal.

Faço vo tos para que o pro je to que o Go ver no
anun ci a rá ama nhã seja re al men te um pro gra ma de
efe ti va efi cá cia para a re gião e para o Bra sil.

Há pon tos ur gen tes, como a com ple men ta ção
do Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia, o Si vam. Esse 
é um pro je to es tra té gi co, para uma re gião es tra té gi ca,

mas seu fun ci o na men to está de pen den do do des con-
tin gen ci a men to das ver bas a ele con sig na das no
Orça men to. Aliás, são re cur sos pro ve ni en tes de fi-
nan ci a men tos ex ter nos, pelo que bas ta ria o Go ver no
au to ri zar sua apli ca ção.

Re gis tro, pois, com mu i ta ale gria, as ma ni fes ta-
ções que, de Ita i ci, soam como um aler ta a to dos nós,
bra si le i ros. A Ama zô nia é o fu tu ro do Bra sil!*

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com
mu i ta hon ra, Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, pres to mi nha in te gral so li da ri e da de a
V. Exª pelo seu pro nun ci a men to e vejo como pen sa-
mos da mes ma for ma so bre mu i tas ques tões. Estou
en vi an do à Mesa um re que ri men to, so li ci tan do a vin -
da de Dom Luiz So a res Vi e i ra à Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res para ex por so bre essa ma té ria tão im -
por tan te, tão sig ni fi ca ti va, e de tan ta pro fun di da de.
Cre io que o Arce bis po de Ma na us tem mu i to que nos
ori en tar e en ca mi nhar aqui. Po de ria ha ver o apo io de
V. Exª em con vi dá-lo para com pa re cer à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal na pró xi ma
se ma na ou na se guin te, a fim de ex por a pro fun di da-
de de seu pen sa men to e ve ri fi car, por par te do Go ver-
no, a res pos ta ao que está afir man do. Meus cum pri-
men tos pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per -
fe i ta men te, Se na dor Pe dro Si mon. Fico fe liz com po -
der so li ci tar nes te mo men to a V. Exª que me per mi ta
apor mi nha as si na tu ra a esse re que ri men to por en-
ten der que D. Luiz So a res Vi e i ra tem mu i to mes mo o
que di zer. De ve mos olhar nos sa re gião sem xe no fo-
bia, Srª Pre si den ta, Se na dor Pe dro Si mon, mas com
sen ti men to de bra si li da de. A água é uma com mo dity
que, da qui a pou co, es ta rá bem mais va lo ri za da do
que o pe tró leo. A co bi ça in ter na ci o nal é um fato. Ela
não se re a li zou, os ris cos acon te cem pa u la ti na men te,
ho me o pa ti ca men te, como é o caso da bi o pi ra ta ria, os
ris cos exis tem, mas a Ama zô nia em al gum mo men to
será vis ta de ma ne i ra tão ar den te, tão co bi ço sa, tão
gra ve, tão exi gen te quan to são vis tos os pa í ses de-
ten to res das gran des re ser vas de pe tró leo, por que
água, sem dú vi da al gu ma, po de rá ser a gran de com-
mo dity, a co i sa mais va li o sa até do que pe tró leo no
Sé cu lo XXI. 

Temo um pou co pela nos sa inér cia. Ima gi no que 
te mos dois com pro mis sos em re la ção à Ama zô nia.
Um de les é dar mos ga ran ti as mu i to cla ras à hu ma ni-
da de, que tem di re i to a ter in te res se na re gião, mas
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ne nhum ou tro país tem di re i to a ter pro pri e da de so bre
a Ama zô nia, que ha ve rá de ser sem pre da Ban de i ra
Na ci o nal.

A hu ma ni da de tem di re i to de nos per gun tar e de
exi gir que se ja mos ca pa zes de de sen vol vê-la sem ris -
cos eco ló gi cos gra ves, sem de vas ta ções, sem qua is-
quer de se qui lí bri os que pos sam pre ju di car a pró pria
hu ma ni da de, mas a afir ma ção da so be ra nia na ci o nal
que nos é es sen ci al, a meu ver, deve vir sem pre mar -
ca da pela nos sa ca pa ci da de de de sen vol ver a re gião
de ma ne i ra sus ten tá vel, de ma ne i ra sus ten ta da, para
mos trar ao mun do que so mos ca pa zes de ocu par a
fron te i ra. E aí há um pa pel ex cep ci o nal, cada vez com
mais ên fa se, a ser atri bu í do a nos sas For ças Arma das.

Em ou tras pa la vras, te mos que de sen vol ver a
re gião com a pers pec ti va do cres ci men to sus ten tá vel,
de sen vol vê-la com olho na ati vi da de mi li tar, de sen vol-
vê-la com o olho co lo ni za dor, de sen vol vê-la com a
idéia de que, de sen vol vi da e bem uti li za da, do pon to
de vis ta dos re cur sos na tu ra is, com res pe i to aos di re i-
tos da hu ma ni da de, não te mos o que te mer, por que
será sem pre nos sa e a hu ma ni da de se or gu lha rá de a 
Ama zô nia per ten cer a um País que não abre e não
abri rá mão dela nun ca e que sabe da res pon sa bi li da de
para com as suas ques tões in ter nas, e sabe da sua im -
por tân cia des sa re gião es tra té gi ca para o mun do.

Fico mu i to fe liz com isso, Se na dor Pe dro Si mon
e, por isso, cre io que D. Luiz ace i ta rá e aqui po de re-
mos fa zer um de ba te de alto ní vel, um de ba te de óti -
ma qua li fi ca ção, na me di da em que esse é um dos
meus an se i os. Qu an do eu fa la va em meu pri me i ro
man da to so bre a Ama zô nia, as pes so as di zi am
“pôxa, on tem você fa lou de um tema na ci o nal e hoje
você foi para a pa ró quia”. Eu di zia “não, não fui para a
pa ró quia”

Eu fa la va de um tema na ci o nal on tem, di ga mos,
pedi li ber da de di an te de uma di ta du ra que ha via no
Bra sil e quan do, no dia se guin te, fa la va so bre a Ama -
zô nia, mais do que nun ca, es tou fa lan do de um tema
que é do in te res se in ter na ci o nal e, por tan to, es tou fa -
lan do de um tema que tem que ser na ci o nal.

O ama zô ni da tem que sa ber de fen der a sua re -
gião e se or gu lha dela, mas é fun da men tal que o Bra -
sil com pre essa idéia, que em San ta Ca ta ri na per ce-
bam a im por tân cia da Ama zô nia, as sim como em São 
Pa u lo, no Rio Gran de do Sul e que no Bra sil in te i ro as
pes so as per ce bam que essa re gião es tra té gi ca, se
bem de sen vol vi da, ser vi rá ao País como um todo e,
cla ro, aos Esta dos da sua re gião.

Fico fe liz de sa ber que, nes se fi nal de tar de, te -
mos um tema que des per ta o in te res se de uma pes -
soa tão ad mi rá vel como o Se na dor Pe dro Si mon. E de 

cons ta tar que, da qui por di an te, pro po nha mos com
mais ên fa se um de ba te so bre a vi são es tra té gi ca do
nos so País, so bre a re gião Ama zô ni ca. Isso é su pra-
par ti dá rio e in te res sa a to dos que têm o sen ti men to
do pa tri o tis mo. Está aci ma de par ti dos e, sem dú vi da
al gu ma, está no me lhor ho ri zon te que pos sa mos tra -
çar para o fu tu ro do nos so País e da nos sa gen te.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Com a pa la vra o Se na dor Du ci o mar Cos ta, por vin te
mi nu tos.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – 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, cum pri-
men to o nos so De pu ta do Esta du al lá da mi nha ter ra,
do meu Pará, De pu ta do Hé lio Le i te, e dar-lhe as
boas-vin das à nos sa Casa.

Ontem, as so mei a esta tri bu na e fa la va so bre a
re for ma tri bu tá ria. Co lo quei a mi nha pre o cu pa ção em
re la ção a essa re for ma, à for ma como foi apre sen ta-
da, e ma ni fes tei, aqui, a mi nha pre o cu pa ção com a
ques tão das de si gual da des re gi o na is do nos so País e 
com a ne ces si da de dos Esta dos do Pará e da Ama zô-
nia de se rem re al men te, de fato e de di re i to, in se ri dos
no con tex to da Fe de ra ção.

Ma ni fes ta va a mi nha in dig na ção pelo fato de, ao 
che gar a esta Casa, sen tir que aqui não ti nham eco
as vo zes da Ama zô nia e do meu Esta do, e en tris te-
ceu-me per ce ber a for ma como eram tra ta dos, prin ci-
pal men te pela po lí ti ca tri bu tá ria, que mas sa cra a nos -
sa re gião há tan tos anos, co lo can do, im pon do, ao
povo uma con di ção de po bre za e de inér cia di an te de
seu po ten ci al e suas ri que zas.

Fa la va que, com cer te za, per mi ti ria a esta Casa
que fi zes se as emen das ne ces sá ri as, para que pu-
dés se mos ela bo rar uma re for ma tri bu tá ria jus ta e que
ti ves se a cara do Bra sil – con tem plan do to dos os
Esta dos, to das as re giões – mas não di vi di do en tre
Bra sil rico e Bra sil po bre. E dis se que acre di ta va na
sen si bi li da de do Pre si den te Lula, pela for ma como se
tem ma ni fes ta do à Na ção bra si le i ra e pelo ca ri nho
que tem de mons tra do ao povo bra si le i ro de to das as
re giões.

Eu não po de ria de i xar de vir hoje a esta tri bu na
fa zer um re gis tro.

Hoje, o Pre si den te Lula, jun ta men te com o Mi -
nis tro Pa loc ci, re ce beu o nos so Go ver na dor Si mão
Ja te ne, que é do PSDB. Estão bus can do um en ten di-
men to para cor ri gir a in jus ti ça da Lei Tri bu tá ria, ten -
tan do im ple men tar uma po lí ti ca fis cal jus ta e que con -
tem ple todo o Bra sil.
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Isso me de i xou mu i to con ten te. Por isso, eu não
po de ria de i xar de fa zer esse re gis tro so bre a sen si bi li-
da de do Pre si den te Lula.

Ontem à no i te, jan tei com um ami go no Ho tel
Na ci o nal. Lá se en con tra vam pes so as vin das de to-
dos os Esta dos do Bra sil, as sim como vá ri os Se na do-
res. Esta vam lá tam bém re pre sen tan tes da Asso ci a-
ção dos Dis tri bu i do res do Bra sil, que vi e ram em bus -
ca de uma au diên cia com o Pre si den te Lula, jus ta-
men te para con ver sar so bre a re for ma tri bu tá ria.
Acre di to que de vam ter sido re ce bi dos hoje pelo Pre -
si den te.

Con ver san do com um ci da dão, ele me dis se:
“Se na dor, eu fi quei re al men te ad mi ra do com o meu
pai. Meu pai, um ho mem de 81 anos, fi nan ce i ra men te
re a li za do, cu jos fi lhos es tão to dos cri a dos, já ti nha de -
sis ti do de tra ba lhar. Para sur pre sa mi nha, ele re u niu a 
fa mí lia e dis se: ‘Me us fi lhos, eu re sol vi mon tar um em -
pre en di men to na área da agro in dús tria, por que me
deu von ta de de tra ba lhar de novo”. 

E o fi lho me con ta va que per gun tou ao pai: “Mas,
pa pai, o se nhor está há tan to tem po pa ra do”.

Ele dis se: “Pois é, mas es tou bas tan te en tu si-
as ma do. Estou ven do que o Pre si den te re al men te
veio para acer tar este País e eu pre ci so fa zer a mi -
nha par te”.

Tra ta-se de um ho mem de 81 anos. Isso de-
mons tra que exis te mu i ta cre di bi li da de e uma gran de
es pe ran ça de po si ta da nes te novo Go ver no. E digo
isso com tran qüi li da de, por que não tra ba lhei para o
Pre si den te Lula nem vo tei no Pre si den te Lula. Mas
acre di to que este é um mo men to mu i to im por tan te
para to dos os ci da dãos des te País. E que ro fa zer esse 
re gis tro, por que acre di to que to dos nós que es ta mos
aqui, in de pen den te men te do Esta do de ori gem, te-
mos um com pro mis so com a Na ção bra si le i ra e to dos
que re mos que o Pre si den te acer te. Tan to faz ser Opo -
si ção ou Si tu a ção. Te mos um ob je ti vo aqui: re pre sen-
tar nos sos Esta dos, hon rar os vo tos que re ce be mos
dos nos sos ele i to res. Assim, pre ci sa mos re al men te
con tri bu ir para que o País en con tre seu ca mi nho e
que es sas re for mas que es tão aí sen do apre sen ta das
se jam jus tas e dêem ao País a opor tu ni da de de di mi-
nu ir as de si gual da des so ci a is e fa zer com que este
povo te nha a ale gria de en con trar nos po lí ti cos, nos
Se na do res e De pu ta dos, o pro pó si to de re al men te
aju dar a cons tru ir este Bra sil.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Escu to com mu i to pra zer o Se na dor Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Du ci o mar Cos ta, V. Exª me dá a opor tu ni da de ím par
de ao mes mo tem po sa u dar seu man da to cor re to –
que se re fle te na con vi vên cia de cen te e har mo ni o sa
com seus Co le gas e na apli ca ção a re sul ta dos que in -
te res sam mu i to ao seu Esta do e, por tan to, ao País – e 
tam bém fa zer uma ho me na gem ao Go ver na dor Si-
mão Ja te ne, que na li nha de cor re ção fis cal, de hon ra-
dez pes so al, de com pe tên cia ad mi nis tra ti va do nos so
que ri do Go ver na dor Almir Ga bri el, vai fa zen do ele
tam bém a con ti nu a ção de uma be lís si ma obra e que
está mu dan do a face da eco no mia do Pará. Te nho
mu i ta ad mi ra ção por Almir, mu i ta ami za de pes so al
por ele. E apren di a ter ad mi ra ção pes so al e ami za de
por Si mão Ja te ne. Si mão é, como V. Exª dis se, al-
guém que, aci ma de ques tões par ti dá ri as, di a lo ga, e
di a lo ga em ní vel alto, por exem plo, com al guém de
quem dis cor do, mas em quem re co nhe ço o pa tri o tis-
mo: o Pre si den te Lula. E vou dis cor dar sem pre com a
ên fa se que o mo men to pe dir, o que não sig ni fi ca di zer
que não res pe i to a bi o gra fia e a fi gu ra pú bli ca do nos -
so in sig ne Pre si den te. Si mão está à al tu ra des ses de -
sa fi os, está à al tu ra de re a li zar um gran de go ver no. E,
mais ain da, a mim me ca ti va pela so li da ri e da de par ti-
dá ria, pela le al da de a seu Par ti do, pela de fi ni ção de
co res, pela de fi ni ção de lado. É uma fi gu ra que tem
lado e que tem mu i ta sen si bi li da de, mu i ta hu ma ni da-
de. Fico mu i to fe liz de per ten cer a um Par ti do e ser Lí -
der de uma Ban ca da que tem, en tre ou tros enor mes
va lo res, uma fi gu ra da mi nha re gião que con se gue se
sair bem do de sa fio de subs ti tu ir um gi gan te da ad mi-
nis tra ção e da po lí ti ca: Almir Ga bri el. Pa ra béns a V.
Exª.E sa i ba que o Pará, por to das as ra zões e até por
essa, con ta rá sem pre com a mi nha co la bo ra ção, que
pode ser mo des ta, mas será sem pre apa i xo na da toda 
vez em que es ti ver em jogo o in te res se do País e, mu i-
to es pe ci fi ca men te, o da nos sa re gião. Mu i to obri ga do
a V. Exª pela hon ra que me deu em apar teá-lo.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Agra de ço e in si ro o apar te do Se na dor Arthur Vir gí lio
em meu pro nun ci a men to. Digo, Se na dor, que a po lí ti-
ca no Pará, de Almir Ga bri el para cá, mu dou bas tan te.
No Pará, da mos gra ças a Deus, to dos os pa ra en ses
agra de cem à pes soa do Go ver na dor Almir Ga bri el
pelo gran de tra ba lhou que re a li zou e deu ao Esta do
uma ou tra li nha, uma ou tra cara. Fez to das as obras
es tru tu ra is do Esta do, per mi tin do que o Pará en con-
tras se o rumo de seu de sen vol vi men to.Di ze mos sem -
pre que o Pará fez o de ver de casa. A po lí ti ca, no Esta -
do do Pará, en con trou seu rumo, en con trou em seus
ad mi nis tra do res pes so as com pe ten tes, sé ri as, de ter-
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mi na das em fa zer po lí ti ca pú bli ca com hon ra dez e
com res pe i to.

O que pre ci sa mos – é o que digo sem pre des ta
tri bu na e re pi to ago ra – é que o Go ver no Fe de ral faça
sua par te e dê ao nos so Esta do a opor tu ni da de de
de sen vol ver, por que o Pará, até pela sua con di ção
ge o grá fi ca, pre ci sa que se jam fe i tas obras es tru tu ra-
is, como, por exem plo, a Tran sa ma zô ni ca, que é uma
obra fe de ral, e a San ta rém-Cu iá ba, para que se de-
sen vol va. Não te nho ne nhu ma dú vi da de que, as sim,
mu da re mos a ge o gra fia de ex por ta ção des te País,
até por que o Pará está si tu a do ge o gra fi ca men te
numa po si ção es tra té gi ca. Esta mos cer ca de cin co
mil mi lhas mais pró xi mos dos gran des mer ca dos in-
ter na ci o na is dos Esta dos Uni dos e da Eu ro pa, o que
ba i xa ria mu i to o cus to Bra sil e te ría mos a con di ção
de, me di an te as ex por ta ções, a par tir do nos so Esta -
do, dos nos sos por tos – o Por to de San ta rém, o Por to
de Vila do Con de -, de fa zer com que nos sos pro du tos
che guem lá fora com mu i to mais con di ção de com pe-
ti ti vi da de no mer ca do.

O que pe di mos des ta tri bu na, e ten ta mos sen si-
bi li zar o Pre si den te e os Srs. Se na do res para isso, é
que se dê ao Esta do do Pará so men te o que ele re al-
men te me re ce, que se dê ao Esta do do Pará o mes mo
tra ta men to dado aos ou tros Esta dos. É ape nas isto
que pe di mos: jus ti ça fis cal. Que nos dêem essa con -
di ção. E para isso eu es ta va há pou co co lhen do as si-
na tu ras dos Srs. Se na do res para uma pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção. Por que hoje se ga ran te que
se co bre 50% na ori gem e 50% no des ti no de pro du-
tos como, por exem plo, o gás na tu ral, lu bri fi can tes,
de ri va dos, mas não in clui a ener gia elé tri ca. Enten do
isso como uma dis cri mi na ção ao nos so Esta do, o ma -
i or pro du tor de ener gia 100% bra si le i ra. Para ser jus -
to, o Esta do tem de tra tar suas uni da des fe de ra das
como um pai tra ta os seus fi lhos, com igual da de de
con di ções, a fim de que to dos os seus fi lhos te nham
os mes mos di re i tos e as mes mas opor tu ni da des. É
isso o que o Esta do do Pará bus ca.

Con ce do um apar te ao Se na dor Tas so Je re is-
sa ti.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na dor
Du ci o mar Cos ta, eu não po de ria de i xar de ma ni fes tar
so li da ri e da de às suas pa la vras. De mu i to per to,
acom pa nhei a enor me luta do ex-Go ver na dor Almir
Ga bri el pela trans for ma ção do Esta do do Pará, um
dos Esta dos bra si le i ros de ma i or po ten ci al eco nô mi-
co, mas ex tre ma men te in jus ti ça do den tro do qua dro
tri bu tá rio na ci o nal. Lem bro-me mu i to bem de sua luta
com a fa mo sa Lei Kan dir, dos pro ble mas que ele teve
no Esta do do Pará. O Esta do do Pará ofe re ce ao Bra -

sil suas ri que zas na tu ra is e uma sé rie de van ta gens
com pe ti ti vas. O Go ver na dor Almir Ga bri el nun ca se
can sou de lu tar, em sua bus ca por mu dan ça e re no va-
ção, pe los di re i tos que ago ra V. Exª vem re cla mar
nes ta Casa. Te nho cer te za de que, com a re for ma tri -
bu tá ria que virá, a in jus ti ça re i nan te en tre as vá ri as re -
giões do nos so País – e o Pará é um dos Esta dos
mais in jus ti ça dos – de i xa rá de exis tir com a luta de li -
de ran ças sé ri as, ilus tres, que to dos res pe i ta mos, que
dão ou tro ní vel de cre di bi li da de ao Pará. É o caso do
ex-Go ver na dor Almir Ga bri el e do atu al Go ver na dor
Si mão Ja te ne. Te nho cer te za de que es ta re mos uni -
dos no sen ti do de res ta be le cer a jus ti ça tri bu tá ria
como for ma de fa zer jus ti ça so ci al.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Agra de ço e in cor po ro ao meu pro nun ci a men to o
apar te do Se na dor Tas so Je re is sa ti.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, es tou
mu i to pre o cu pa do com as re for mas. Embo ra o pro-
ces so não te nha co me ça do no Se na do, hou ve vá ri as
ma ni fes ta ções aqui ple i te an do que uma re for ma de-
ve ria en trar pelo Se na do e a ou tra pela Câ ma ra, para
se dar mais ce le ri da de ao pro ces so.

To mei a ini ci a ti va de re a li zar na Assem bléia Le -
gis la ti va do meu Esta do um fó rum de de ba tes so bre a
Pre vi dên cia So ci al, em que tive a fe li ci da de de con tar
com a par ti ci pa ção de toda a so ci e da de ci vil, bem re -
pre sen ta da pe los seg men tos or ga ni za dos, e de ver o
in te res se da po pu la ção por tema tão im por tan te.

Na pró xi ma se gun da-fe i ra, re a li za re mos ou tro
fó rum, este so bre a re for ma tri bu tá ria, tam bém no
meu Esta do, no au di tó rio Mu far rej da Uni ver si da de da 
Ama zô nia, quan do de ba te re mos o as sun to. É es sen-
ci al le var aos Esta dos, apro xi mar da so ci e da de esta
dis cus são, para que os Se na do res e os De pu ta dos
pos sam re al men te sen tir o ca lor, sen tir a tem pe ra tu ra
da po pu la ção e dos seg men tos or ga ni za dos em re la-
ção a um tema tão im por tan te que mexe com to dos.

Qu e ro agra de cer a co la bo ra ção do Mi nis tro, que 
man dou ao fó rum so bre a re for ma da Pre vi dên cia um
re pre sen tan te do Mi nis té rio, que afir mou que, dos
R$17 bi lhões de re a is de dé fi cit da Pre vi dên cia no ano 
pas sa do, R$14,5 bi lhões eram da Pre vi dên cia ru ral.

Isso me de i xou uma enor me pre o cu pa ção, Srªs
e Srs. Se na do res, por que sa be mos que a re for ma
não so lu ci o na rá o pro ble ma da Pre vi dên cia. Te nho
cer te za de que o pró prio Pre si den te Lula tem essa
cons ciên cia. A re for ma vai me lho rar a Pre vi dên cia,
ha ve rá um aper fe i ço a men to aqui e ali, com as emen -
das que os Se na do res e De pu ta dos apre sen ta rão. O
Pre si den te Lula, na que le ges to mu i to bo ni to de res-
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pe i to ao Par la men to, che gou ao Con gres so Na ci o nal,
fez a en tre ga das emen das e dis se que o Par la men to
é so be ra no para fa zer as re for mas te rem a cara do
Bra sil. E te nho cer te za de que vão ter a cara do Bra sil,
por que no Par la men to é onde pul sa o co ra ção do
povo bra si le i ro. Por in ter mé dio de to dos os re pre sen-
tan tes de to dos os Esta dos do Bra sil, va mos fa zer
uma re for ma com a cara do Bra sil. Essa é a mi nha es -
pe ran ça.

A de cla ra ção do re pre sen tan te do Mi nis tro da
Pre vi dên cia de que R$14,5 bi lhões vi nham da pre vi-
dên cia ru ral me le vou a uma re fle xão. Ao lon go dos
anos, as pes so as do cam po, dos cen tros de pro du-
ção, da roça, têm vin do para a ci da de gran de por fal ta
de con di ções nos lu ga res de ori gem. Isso já vem de
dé ca das e dé ca das. Os fi lhos têm que vir para a ci da-
de gran de para ten tar a vida por que no in te ri or, mu i tas
ve zes, não há con di ção ade qua da de es tu do e em-
pre go. A pes soa só se re a li za se sair da sua lo ca li da-
de, do seu in te ri or, da sua co mu ni da de para bus car
opor tu ni da de na ci da de gran de. Isso vem ocor ren do
ao lon go dos anos. Na mi nha re gião não é di fe ren te, e
acre di to que tam bém não é na re gião de ne nhum dos
Srs. Se na do res.

Com o pas sar do tem po, es sas pes so as vão se
aglo me ran do nas gran des ci da des, aban do nan do e
em po bre cen do os cen tros de pro du ção. Na re a li da de,
as ci da des gran des nada mais são do que cen tros de
trans for ma ção. Os gran des cen tros de pro du ção es -
tão no in te ri or, na roça, no cam po. É lá que es tão as
gran des pro du ções. E as sim a pro du ção bra si le i ra
vem em po bre cen do, no nos so in te ri or, nos nos sos
mu ni cí pi os.

É ló gi co que a po lí ti ca agrá ria bra si le i ra está to -
tal men te equi vo ca da, for çan do as pes so as dos cen-
tros de pro du ção, dos mu ni cí pi os que re al men te pro -
du zem a vi rem para a ci da de gran de, em po bre cen do
as ci da des do in te ri or. Os mu ni cí pi os vão fi can do sem
con di ções de con tri bu ir para a Pre vi dên cia So ci al.
Com uma po pu la ção que vem en ve lhe cen do, con for-
me as es ta tís ti cas, o Bra sil con ti nua tra tan do o ho-
mem do cam po, o ho mem que pro duz, como in di gen-
te. Da ex pla na ção que ouvi, sim ples men te di zi am que 
a pre vi dên cia ru ral é de fi ci tá ria, não con tri bui, mas é a 
me lhor for ma de dis tri bu i ção de ren da. Será que isso
é dis tri bu i ção de ren da? Tra tar o nos so ho mem do
cam po, nos so ho mem que pro duz como in di gen te?
Acre di to que seja uma po lí ti ca equi vo ca da e te mos
que re fle tir so bre essa ques tão. Além da re for ma da
Pre vi dên cia – que te nho cer te za é im por tan te -, te-
mos que apon tar nos sa pre o cu pa ção para o ho mem
do cam po, para a po lí ti ca agrá ria, para a re for ma

agrá ria, para o as sen ta men to do ho mem no cam po,
para que ele pos sa pro du zir, ter con di ções de pa gar
sua con tri bu i ção e não ser tra ta do como in di gen te,
mas como ci da dão que pro duz e que sus ten ta este
País!

Por tan to, aqui fi cam mi nhas ob ser va ções para
re fle xão de V. Exas e para que se jam in se ri das nos
Ana is des ta Casa.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Du ci o mar
Cos ta, a Sra. Serys Slhes sa ren ko, Su plen te
de Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên-
cia, que é ocu pa da pela Sra. Íris de Ara ú jo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Srª
Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – De ma ne i ra bas tan-
te bre ve, que ro di zer que o Bra sil ha ve rá de vi ver um
mo men to de mu i ta efer ves cên cia, o que é bom para o
de ba te das re for mas. O Go ver no man da um pro je to
que será mu i to res pe i to sa men te es tu da do por to dos
nós des ta Casa, sem o com pro mis so de apro va ção in
to tum  ou de re je i ção pav lo vi a na. Nada dis so. Olhar o
que se afi gu re como bom para o País e apro var. Olhar
o que se afi gu re como ruim para o País e pro cu rar re -
je i tar.

Mas digo que o debate será importante – e
esse é o sentido deste pronunciamento -, porque
acabo de ver uma consistente Proposta de Emenda
à Constituição, a PEC nº 40, de 2003, de iniciativa
do ilustre Deputado do meu Estado, Pauderney
Avelino, que vem com uma proposta completa de
reforma da Previdência. Ainda não tomei
conhecimento do mérito – vou examiná-lo com o
mesmo respeito com que estou a examinar o que
sai da lavra do Governo -, mas ressalto que esse é o 
espírito. É um debate que vai, na verdade, servir ao
País, porque, quem sabe, busquemos a verdade
chinesa: aquela verdade que não é nem a minha,
que não é infalível, nem é a sua, que tampouco é
infalível; mas, quem sabe, uma síntese, uma
mescla das verdades todas para chegarmos ao que 
for mais sábio e que melhor sirva ao interesse
brasileiro.

Qu e ro pa ra be ni zar o De pu ta do Pa u der ney Ave -
li no pela ini ci a ti va e di zer que o PSDB aco lhe a ma té-
ria para es tu dá-la no mé ri to, com todo o res pe i to que
me re ce esse bom Par la men tar, ilus tre con ter râ neo,
de den si da de in te lec tu al e de per fil mo ral cor re to.
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Mu i to obri ga do a V. Exª, Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-

do a pa la vra à no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
até as 18 ho ras e 30 mi nu tos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
antes de falarmos rapidamente sobre o Seminário
Internacional pelo Combate à Desigualdade e à
Pobreza, de que participamos hoje pela manhã,
gostaríamos de lembrar mais uma vez, desta
tribuna, algo sobre o que temos nos pronunciado
seguidamente. Está aqui o Senador Valdir Raupp,
um dos Senadores que tem se pronunciado sobre a
Cide – Contribuição de Intervenção sobre o Domínio
Econômico -, essa famosa contribuição que está
com bilhões e bilhões arrecadados.

Te nho um re que ri men to, que ain da está den tro
do pra zo, aguar dan do a res pos ta do Mi nis tro da Fa -
zen da, para sa ber o mon tan te da ar re ca da ção da
Cide. Mais uma vez, digo que nós, Se na do res, te mos
que nos com pro me ter. Qu an to à for ma, não está cla ro
se será mais fá cil bus car mos der ru bar os ve tos à Cide 
ou to mar mos ou tra me di da. O pro ble ma, Se na dor Val -
dir Ra upp, é que pre ci sa mos fa zer com essa con tri bu-
i ção seja uti li za da con for me os fins para os qua is foi
cri a da. A si tu a ção das es tra das no nos so País, em
Mato Gros so, em Ron dô nia, em to dos os Esta dos
bra si le i ros é ruim. A si tu a ção de al guns é pou co me -
nos pior, mas a do nos so Esta do, por exem plo, é mu i-
to di fí cil. E, so men te pela Cide, vejo a pos si bi li da de de 
re cu pe ra ção de tre chos das es tra das ma to gros sen-
ses, em es ta do qua se ca la mi to so, como tam bém a
pos si bi li da de de pa vi men ta ção da BR-158, da
BR-364, de con ser tos na BR-070 e de con ser tos na
BR-163, em nos so Esta do, bem como seu tér mi no.

Então, vol ven do nos sos olhos para a BR-163,
no Esta do do Pará, sua pa vi men ta ção é fun da men tal
para a sa í da da pro du ção de Mato Gros so. Que a pa -
vi men ta ção da BR-163 se faça para que o es co a men-
to da pro du ção ma to gros sen se, em es pe ci al da re-
gião mais pró xi ma à BR-163, se dê via San ta rém.

Mais uma vez, co bro de mim mes ma, mas tam -
bém me per gun to: o que fa re mos, Srªs. e Srs. Se na-
do res, para agi li zar mos esse pro ce di men to, para que
se te nha uma po si ção so bre os per cen tu a is de des ti-
na ção dos re cur sos da Cide – a lei des ti na 75% para a 
ma lha ro do viá ria – e so bre o con tin gen ci a men to? São 
ques tões pos tas para as qua is pre ci sa mos bus car
uma so lu ção.

Pas san do des te aler ta já para ou tro pon to mu i to
bem ex pos to pe los Se na do res Arthur Vir gí lio e Pe dro
Si mon, nes te fi nal de ses são de hoje,...

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Pois não, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na do ra Serys, cum pri men to-a pela par te ini ci al do
seu pro nun ci a men to. Como per ce bi que V. Exª tal vez
pu des se mu dar de as sun to, so li ci tei-lhe apar te para
re gis trar a im por tân cia da co bran ça da Cide. As es tra-
das – não me re fi ro só às de Mato Gros so, mas às
bra si le i ras – es tão in te i ra men te aban do na das. E ado -
tou-se uma prá ti ca no Par la men to: para ob ter o im-
pos to ou a con tri bu i ção di an te da tra gé dia da si tu a ção
em que se en con tram as es tra das, cria-se o im pos to
vin cu la do; de po is, o Go ver no ba i xa uma des re gu la-
men ta ção do vín cu lo do Orça men to da União. Como
a CPMF era para a Sa ú de, foi apro va da. O en tão Mi -
nis tro da Sa ú de, Adib Ja te ne, teve uma gran de luta
para sua apro va ção. Ago ra, que rem trans for mar em
per ma nen te a con tri bu i ção, que era pro vi só ria, para
que seja mo di fi ca da: não é mais só para a Sa ú de. A
Cide, quan do foi apro va da, era para as es tra das, e o
Go ver no quer ago ra que seja apro va da a DRU, na Re -
for ma Tri bu tá ria, com a não vin cu la ção dos re cur sos
cons ti tu ci o na is. Quer di zer, não va mos vin cu lar mais
re cur sos para edu ca ção, sa ú de, es tra das, e a si tu a-
ção ten de, na nos sa ava li a ção, a pi o rar, por que é uma 
po lí ti ca com o ob je ti vo de pa gar a dí vi da ex ter na. Ago -
ra, te mos cer te za ab so lu ta de que o Bra sil pre ci sa ex -
por tar mais, pre ci sa ter su pe rá vit, e os su pe rá vits são
ex tra or di ná ri os na ba lan ça de pa ga men to. O Mi nis tro
da Agri cul tu ra hoje anun ci ou o au men to da sa fra bra -
si le i ra. O se tor pro du ti vo bra si le i ro tem res pon di do po -
si ti va men te. So bre a BR-163 a que V. Exª se re fe re,
ela agre ga 20 dó la res por to ne la da de lu cro para o
pro du tor; só na di mi nu i ção do cus to do trans por te, se
ela for di mi nu í da e se ti ver uma boa ma nu ten ção, ela
tor na rá o nos so pro du to mu i to mais com pe ti ti vo no
mer ca do in ter na ci o nal e con cor re rá com o sub sí dio
ame ri ca no. São ques tões im por tan tís si mas do País
que V. Exª abor da e que en ten de mos pre ci sam ter
pro vi dên ci as por par te do Go ver no bra si le i ro. A nos sa
po si ção é de cum pri men tá-la pela qua li da de do pro -
nun ci a men to e pela de fe sa que V. Exª faz não ape nas
do nos so Esta do do Mato Gros so, mas do Bra sil.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Com cer te za, no bre Se na dor Ante ro, pro nun ci-
a mo-nos sem pre a res pe i to de vá ri as ques tões, como 
iría mos fa lar ago ra da Ama zô nia. Agra de ço a V. Exª.
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Com re la ção à Cide, in fe liz men te o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so ve tou, por que ela já es -
ta va apro va da. Ago ra nós do Par la men to bra si le i ro te -
mos de po si ci o nar-nos – es pe ra mos – pela der ru ba da
do veto, para que esse in ves ti men to pos sa ocor rer.
Infe liz men te, tra tou-se de um veto de Fer nan do Hen -
ri que ocor ri do ain da no apa gar das lu zes.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te V. Exª
um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Concederei o aparte a V. Exª em alguns
minutos.

Gos ta ria de fa zer uma re fe rên cia rá pi da à ques -
tão da Ama zô nia. O Se na dor Arthur Vir gí lio ci tou uma
fra se pro nun ci a da pelo Arce bis po de Ma na us, no en -
con tro da CNBB em Ita i ci*: “A Ama zô nia é um pa tri-
mô nio do Bra sil a ser vi ço da hu ma ni da de”. Ve nho fa -
lan do isso per ma nen te men te. Aliás, nes se pou co
tem po de tri bu na que te nho no Se na do da Re pú bli ca
do nos so País, cer ta men te por qua tro ou cin co ve zes,
já me pro nun ci ei so bre a ques tão da Ama zô nia. Sem -
pre que me pro nun ci ei, eu dis se que a Ama zô nia é
nos sa, é pa tri mô nio nos so. É ób vio que ela está a ser -
vi ço da hu ma ni da de. Nin guém vai fa zer uma re do ma
para evi tar que o oxi gê nio saia para o res tan te do
mun do; o oxi gê nio é do pla ne ta. Entre tan to, a par te da 
Ama zô nia que está no ter ri tó rio bra si le i ro é pa tri mô-
nio nos so. Por con se guin te, cabe-nos de fen dê-la, das
mais va ri a das for mas.

Há dez dias, es ti ve em São Ga bri el da Ca cho e i-
ra, em Ia u re tê, em Su ru cu cus, tan to di vi sa com a Co -
lôm bia quan to com a Ve ne zu e la. Esti ve mos em Boa
Vis ta, no Esta do de Ro ra i ma, e em Ma na us, no Esta -
do do Ama zo nas, e dis cu ti mos pre fe ren ci al men te a
ques tão da in te gri da de do nos so ter ri tó rio na ci o nal e
da so be ra nia do nos so País.

Dis cus sões têm de ocor rer; me di das, ações
con cre tas têm de ser to ma das nes se sen ti do. Não po -
de mos per mi tir que – se gun do in for ma ções – em tor -
no de 20 mil es tran ge i ros se en con trem em bre nha dos
na nos sa Ama zô nia. Por con se guin te, não po de mos
per mi tir que isso con ti nue ocor ren do.

Con ce do o apar te ao Se na dor José Jor ge.
O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na do ra Serys

Slhes sa ren ko, na re a li da de, o meu apar te era so bre a
ques tão da Cide. Como V. Exª ti nha mu da do de as-
sun to, en tão pen sei que tal vez não de ves se mais fa -
lar. Já que V. Exª teve a gen ti le za de con ce der-me o
apar te, gos ta ria de con gra tu lar-me com V. Exª pelo
seu pro nun ci a men to. Pen so que te mos uma si tu a ção
mu i to gra ve re fe ren te ao se tor de trans por te do nos so

País, por que ele não está es tru tu ra do fi nan ce i ra men-
te. Ti ve mos, há duas se ma nas, a pre sen ça do Mi nis-
tro dos Trans por tes numa au diên cia pú bli ca na Co-
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, de que sou
Pre si den te e V. Exª é mem bro, em que ti ve mos a
opor tu ni da de de co nhe cer as di fi cul da des do se tor de 
trans por tes, que são mo nu men ta is. O Mi nis tro dis põe
de R$700 mi lhões do Orça men to, mas ne ces si ta de
R$23 bi lhões para uma pro gra ma ção de dois ou três
anos e deve R$600 mi lhões. Por tan to, pra ti ca men te
não há re cur sos. A úni ca es pe ran ça do Mi nis tro e de
to dos nós é a des ti na ção de par te dos re cur sos da
Cide para o se tor de trans por tes. Na ver da de, a Cide
foi apro va da no fim do pe río do pas sa do por um acor -
do en tre o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e o novo Go ver no do Pre si den te Lula e ve ta-
da tam bém por acor do en tre os dois Go ver nos. Entre -
tan to, o veto ain da está no Con gres so Na ci o nal, po -
den do ser der ru ba do a qual quer mo men to. Há ou tros
ca mi nhos mais sim ples do que a der ru ba da do veto.
Como o pro je to ori gi nal des ti nou pelo me nos 70% dos 
re cur sos para o se tor de trans por tes – e pos te ri or-
men te con si de rou ex ces si vo esse per cen tu al -, tal vez
me lhor do que der ru bar o veto se ria que o Go ver no,
por ini ci a ti va pró pria, alo cas se al guns re cur sos para o 
se tor de trans por tes, o que tam bém não é pro i bi do.
Elo gio V. Exª pelo pro nun ci a men to e res sal to que nós
da Opo si ção es ta mos dis pos tos a co la bo rar para que
re cur sos da Cide tam bém se jam des ti na dos ao se tor
de trans por tes. Era o que eu ti nha a di zer. Mu i to obri -
ga do.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Se na dor José Jor ge, em de ter mi na do mo men-
to do meu pro nun ci a men to so bre a Cide, eu dis se que 
o ca mi nho se gue bem na di re ção do apar te de V. Exª.
Deve ha ver um es tu do no sen ti do de de fi nir o que é
mais fá cil, mais ágil nes te mo men to: é a der ru ba da do 
veto? Va mos con se guir der ru bá-lo? Ha ve ria ou tro ca -
mi nho? Essa foi exa ta men te uma das su ges tões que
V. Exª deu nes te mo men to. Por tan to, mu i to obri ga da
por seu apar te.

Vou ten tar, no pou co tem po que me res ta, fa zer
um bre ve dis cur so.

Srª Pre si den te, gos ta ria hoje de fa lar so bre o se -
mi ná rio que se está re a li zan do nes se mo men to em
Bra sí lia, or ga ni za do em con jun to pela Unes co Bra sil,
pela Fun da ção da Orga ni za ção das Na ções Uni das
para Agri cul tu ra e Ali men ta ção, FAO, pelo Mi nis té rio
da Assis tên cia e Pro mo ção So ci al, pelo Mi nis té rio
Extra or di ná rio da Se gu ran ça Ali men tar, pela Orga ni-
za ção das Na ções Uni das para Agri cul tu ra e Ali men-
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ta ção, pelo Insti tu to Rio Bran co e pela sede da Unes -
co em Pa ris.

Tal se mi ná rio, Srªs e Srs. Se na do res, cons ti tui
uma das eta pas do pro je to so bre a po bre za, lan ça do
pela Unes co em 2002.

Para ser mais bre ve, até por que o tem po, como
sem pre, ca mi nha con tra nós na tri bu na, ten ta rei fo car
a ques tão glo bal men te, re pe tin do até, em al guns mo -
men tos, al gu mas par tes da fala do Dr. Jor ge Wert he-
in, re pre sen tan te da Unes co no Bra sil. Na aber tu ra
des se even to, di zia ele que exis tem três ques tões fun -
da men ta is a se rem des ta ca das: “Pri me i ro, ape sar
dos re cen tes avan ços ob ti dos por al gu mas re giões, a
po bre za é hoje, mais do que nun ca, um fe nô me no
glo bal e de ex tre ma ur gên cia. Ela diz res pe i to a to dos
os pa í ses, se jam eles de sen vol vi dos ou em de sen vol-
vi men to, e re quer es for ços na ci o na is e in ter na ci o na is
para seu en fren ta men to.

Em se gun do lu gar, ten do em vis ta a re le vân cia e 
a gra vi da de da po bre za nos dias de hoje, é ne ces sá-
rio cada vez mais pro mo ver o de ba te so bre as es tra-
té gi as para seu en fren ta men to e sua er ra di ca ção.
Dis cu tir a po bre za é fun da men tal para com ba tê-la.

Fi nal men te, o ter ce i ro pon to que des ta ca rei nes -
ta apre sen ta ção é a ne ces si da de de se tra du zir idéi as
e es tra té gi as em ações prá ti cas que en vol vam to dos
os se to res da so ci e da de. Sem es sas ações, a po bre-
za con ti nu a rá a au men tar ao re dor do mun do.

O com ba te à po bre za, tema pre sen te na agen da
in ter na ci o nal há vá ri as dé ca das, ga nhou um novo in -
di ca dor a par tir de 1995. Na que le ano, du ran te a Cú -
pu la Mun di al para o De sen vol vi men to So ci al, re a li za-
da em Co pe nha ge, Di na mar ca, ina u gu ra va-se o Re -
ló gio da Po bre za. Era uma ten ta ti va de mos trar, de
for ma dra má ti ca, a ra pi dez do cres ci men to da po bre-
za no mun do. Nes se re ló gio, a cada mi nu to, são 47 as
pes so as que se so mam ao já enor me con tin gen te de
po bres. E isso re pre sen ta nada me nos que 25 mi-
lhões de pes so as por ano in cor po ran do-se ao con tin-
gen te de po bres no mun do.

A es ses da dos pre o cu pan tes, po de mos agre gar
uma sé rie de ou tras me di das que mos tram como a
po bre za tem avan ça do nas ul ti mas dé ca das.

Em 1947, um ano após a cri a ção da Unes co e
um ano an tes da ado ção, pe las Na ções Uni das, da
De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos, a po pu-
la ção mun di al era de 2,3 bi lhões de pes so as. Des se
to tal, 400 mi lhões eram po bres e re pre sen ta vam
17,3% da po pu la ção mun di al. Já em fins des se sé cu lo
que se en cer ra, os es tu dos de di ver sos or ga nis mos
in ter na ci o na is es ti mam em apro xi ma da men te 1,3 bi -

lhão o nú me ro de pes so as vi ven do em si tu a ção de
ex tre ma po bre za.Hoje, por tan to, 22% dos ha bi tan tes
do glo bo vi vem com me nos de US$1 por dia. E essa
de te ri o ra ção ocor reu em um pe río do no qual a ri que-
za pro du zi da pela hu ma ni da de au men tou mais de
sete ve zes, o que en tris te ce ain da mais. 

Entre tan to, a si tu a ção não é re con for tan te. Oi to-
cen tos e qua ren ta mi lhões de pes so as, en tre elas 160 
mi lhões de cri an ças, es tão sub nu tri das, cem mi lhões
de cri an ças es tão sem es co las. Cer ca de 900 mi lhões
de ha bi tan tes são anal fa be tos, e um nú me ro ain da
ma i or não tem aces so à água po tá vel. Não po de mos
per mi tir que eles con ti nu em à mar gem dos pro ces sos
de de sen vol vi men to e in clu são.

Des co nhe cer, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, ou re la ti vi zar a po bre za é um erro gra vís si mo,
com re per cus sões pro fun das nas es tra té gi as para
seu en fren ta men to. Às ve zes, con si de ra-se a po bre za
como uma si tu a ção “na tu ral”, mi ni mi za-se a ne ces si-
da de de po lí ti cas so ci a is, va lo ri zam-se as po lí ti cas ro -
ti ne i ras e não se hi e rar qui za a área so ci al.

Aten der ao bem-es tar so ci al, Srª Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, não é uma con ces são. O que
está em jogo, como de fen dem as Na ções Uni das, é
uma ques tão de di re i tos hu ma nos vi o la dos e vi o len ta-
dos. Como ilus tram vá ri os do cu men tos es tra té gi cos
da Unes co, “a po bre za ex tre ma é uma vi o la ção de di -
re i tos hu ma nos, por que a po bre za ex tre ma é o prin ci-
pal obs tá cu lo à im plan ta ção de to dos os di re i tos hu -
ma nos e dos prin cí pi os de dig ni da de, eqüi da de e
não-dis cri mi na ção.”

Ou tro con ce i to que deve ser ana li sa do é o de
par ti ci pa ção. Como mos tram re cen tes tra ba lhos in ter-
na ci o na is, além da pró pria prá ti ca de agên ci as como
a Unes co, é ne ces sá rio in ves tir no for ta le ci men to das
or ga ni za ções dos pró pri os po bres. Eles ca re cem de
voz e voto real na so ci e da de. For ta le cer suas or ga ni-
za ções per mi ti ria sua par ti ci pa ção de for ma mais e
re cu pe rar ter re no em am bas as di men sões – voz e
voto.

De ve mos, ain da, pen sar no con ce i to, não só de
par ti ci pa ção, mas de re dis tri bu i ção. Como nos mos tra
o es tu di o so Ber nar do Kliks berg, as po ten ci a li da des
de de sen vol vi men to são re du zi das em so ci e da des
com alto grau de con cen tra ção de ren da. Nes ses ca -
sos, mes mo um for te cres ci men to eco nô mi co não tra -
rá a in clu são so ci al para os mais po bres. Pre ci sa mos,
sim, de po lí ti cas re dis tri bu ti vas, ne ces sá ri as por que
apon tam para a di re ção de de sen vol vi men to
auto-sus ten tá vel. Seus efe i tos se re ver tem para com -
ba ter as re a is ca u sas da po bre za, po den do, a lon go
pra zo, cons ti tu ir um fa tor para rom per o ci clo re tro a li-
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men ta dor da mi sé ria, ou, como que ria Gun nar
Myrdal, o prin cí pio de ca u sa ção cir cu lar, em que po -
bre za e mi sé ria aca bam ge ran do mais po bre za e mi -
sé ria.

No Bra sil, são 46 mi lhões de pes so as que vi vem
em si tu a ção de po bre za, 27,3% da po pu la ção não
pos sui ren da su fi ci en te para ga ran tir uma ali men ta-
ção sa tis fa tó ria e mais de 10% dos adul tos são anal -
fa be tos no País.

Daí, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im -
por tân cia do com pro mis so po lí ti co do Pre si den te da
Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, e de seus Mi nis-
tros de re du zir dras ti ca men te os ní ve is de po bre za no
País, ata can do tan to suas ca u sas mais pro fun das,
por meio de ações es tru tu ra is, quan to seus sin to mas
mais vi sí ve is, com ações de ca rá ter emer gen ci al.

Mu i tos dos ca mi nhos para essa ta re fa são co -
nhe ci dos: pro gra mas so ci a is efi ci en tes e áge is, que
pos si bi li tem que a ma i o ria dos re cur sos alo ca dos
che gue, de fato, aos seus be ne fi ciá ri os. Inves ti men tos
ma ci ços em edu ca ção, com a er ra di ca ção do anal fa-
be tis mo, a uni ver sa li za ção do en si no fun da men tal e a
me lho ria da qua li da de de en si no. E prin ci pal men te o
for ta le ci men to das es tra té gi as para o de sen vol vi men-
to lo cal, com par ti ci pa ção de ato res co mu ni tá ri os, en -
vol ven do-os em um pro ces so mais am plo e sus ten tá-
vel de de sen vol vi men to, a er ra di ca ção da fome e das
ma ze las que ela traz à po pu la ção, além da cri a ção do
em pre go.

A de ci são po lí ti ca do nos so Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va de er ra di car a fome e a po bre za re -
per cu te nas ações de to dos os se to res do Go ver no,
do pla ne ja men to à ciên cia e tec no lo gia, das re la ções
ex te ri o res à in dús tria e co mér cio, e nos dá, cada vez
mais, es pe ran ça de que a cur va da po bre za mude ra -
di cal men te de tra je tó ria no Bra sil.

Srª Pre si den te, como meu tem po se en cer ra,
ter mi na rei mi nha fala ci tan do de ime di a to a im por tân-
cia do des do bra men to do pro gra ma de com ba te à
fome, o cha ma do Fome Zero, cuja ação já vem acon -
te cen do com a dis tri bu i ção de car tão de ali men ta ção.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tro
des do bra men tos do Pro gra ma Fome Zero é o Pro gra-
ma Na ci o nal de Com pra da Pro du ção Fa mi li ar, O
Com pra Di re ta da Agri cul tu ra Fa mi li ar – CDAF é ex -
tre ma men te im por tan te e de ve rá ser lan ça do nos pró -
xi mos dias. Num pri me i ro mo men to, as ope ra ções
des se pro gra ma se con cen tra rão nos Esta dos do Ma -
ra nhão, Pi a uí, Ce a rá e Per nam bu co, com o ob je ti vo
prefe ren ci al de com prar mi lho, fe i jão, ar roz, fa ri nha de 
man di o ca e tri go di re ta men te da agri cul tu ra fa mi li ar e
dos as sen ta men tos para dis tri bu i ção no Pro gra ma

Fome Zero. Como o pro gra ma tem abran gên cia na ci-
o nal, as su pe rin ten dên ci as re gi o na is irão or ga ni zá-lo.

Infe liz men te me res ta ape nas um mi nu to. Vol ta-
rei a fa lar da im por tân cia des se pro gra ma, de um dos
des do bra men tos do Pro gra ma Fome Zero, que é a
com pra di re ta – aten tem para o tí tu lo, por que ele já diz
mu i ta co i sa – e an te ci pa da de pro du tos da agri cul tu ra
fa mi li ar.

Agra de ço, Srª Pre si den te, por que sei que re al-
men te o tem po se es go tou.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Pror ro-
go a ses são por dez mi nu tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Srª Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si-
den te, gos ta ria de fa zer um ape lo à Mesa e so li ci tar
uma pro vi dên cia que me é es tri ta men te ne ces sá ria.
So mos ho mens pú bli cos e, em bo ra a pro vi dên cia seja 
de ca rá ter pes so al, so li ci to que este re que ri men to
que pas sa rei a ler tra mi tas se com ur gên cia pela Mesa 
do Se na do da Re pú bli ca, a fim de que eu pu des se ter
aces so às in for ma ções.

Estou en ca mi nhan do à Mesa o se guin te re que-
ri men to:

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do
Ban co Cen tral do Bra sil,

Ten do em vis ta mo ti vos de or dem pes -
so al, ve nho so li ci tar a Vos sa Se nho ria que
pro ce da a le van ta men to jun to às ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, e pos te ri or re mes sa a mi nha
pes soa, de to das as con tas ban cá ri as que
pos suo atu al men te e que pos suí des de
1982. Na me di da do pos sí vel, so li ci to tam-
bém que as ins ti tu i ções fi nan ce i ras re me tam
todo o ma te ri al re fe ren te as mi nhas mo vi-
men ta ções ban cá ri as re a li za das nas res-
pec ti vas con tas. Escla re ço que se tra ta de
in for ma ções pes so a is re la ti vas a mi nha pes -
soa, por tan to não sen do ne ces sá rio or dem
ju di ci al para aces so às mes mas in for ma-
ções. Para a re a li za ção do se guin te re que ri-
men to, acres cen to as se guin tes in for ma-
ções:[meu CPF e mi nha RG].

É im por tan te des ta car que a Lei nº
9.507, de 1997, es ta be le ce in ver bis:

Art. 2º O re que ri men to será apre sen ta-
do ao ór gão ou en ti da de de po si tá ria do re-
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gis tro ou ban co de da dos e será de fe ri do ou
in de fe ri do no pra zo de qua ren ta e oito ho ras.

Pa rá gra fo úni co – A de ci são será co-
mu ni ca da ao re que ren te em vin te e qua tro
ho ras.

Art. 3º Ao de fe rir o pe di do, o de po si tá-
rio do re gis tro ou do ban co de da dos mar ca-
rá dia e hora para que o re que ren te tome
co nhe ci men to das in for ma ções.

Va lho-me da opor tu ni da de para trans-
mi tir os mais sin ce ros pro tes tos de dis tin ta
es ti ma e con si de ra ção.

Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.sic
Gos ta ria de ter aces so, o mais ur gen te men te

pos sí vel, a es sas in for ma ções pe los mo ti vos que aqui 
ex pus, Srª Pre si den te.

É a se guin te a ín te gra do re que ri men to:

REQUERIMENTO Nº 335, DE 2003

OF. GSAPB. nº 130/2003

Bra sí lia, 8 de maio de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro da Fa zen da,
Ten do em vis ta mo ti vos de or dem pes so al, ve -

nho so li ci tar a Vos sa Se nho ria que pro ce da a le van-
ta men to jun to às ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e pos te ri or
re mes sa a mi nha pes soa, de to das as con tas ban cá-
ri as que pos suo atu al men te e que pos suí des de
1982. Na me di da do pos sí vel, so li ci to tam bém que
as ins ti tu i ções fi nan ce i ras re me tam todo o ma te ri al
re fe ren te as mi nhas mo vi men ta ções ban cá ri as re a li-
za das nas res pec ti vas con tas. Escla re ço que se tra ta
de in for ma ções pes so a is re la ti vas a mi nha pes soa,
por tan to não sen do ne ces sá ria or dem ju di ci al para
aces so as mes mas in for ma ções. Para a re a li za ção
do se guin te re que ri men to, acres cen to as se guin tes
in for ma ções: CPF nº (103.429.311-72) e RG nº
(304.539-SSP/MT).

É im por tan te des ta car que a Lei nº 9.507, de
1997, es ta be le ce, in ver bis:

Art. 2º O re que ri men to será apre sen ta do
ao ór gão ou en ti da de de po si tá ria do re gis tro
ou ban co de da dos e será de fe ri do ou in de fe-
ri do no pra zo de qua ren ta e oito ho ras.

Pa rá gra fo úni co. A de ci são será co mu ni-
ca da ao re que ren te em vin te e qua tro ho ras.

Art. 3º Ao de fe rir o pe di do, o de po si tá-
rio do re gis tro ou do ban co de da dos mar ca-
rá data e hora para que o re que ren te tome
co nhe ci men to das in for ma ções.

Va lho-me da opor tu ni da de para trans mi tir os
mais sin ce ros pro tes tos de dis tin ta es ti ma e con si de-
ra ção.

Sala das Sessões, 8 de maio de 2003. – Senador
Antero Paes de Barros.

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

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – O re -
que ri men to lido por V. Exª irá a Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que terá o pra zo de duas 
re u niões or di ná ri as para emi tir o com pe ten te pa re-
cer.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – 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 João Ri be i ro.

São li dos os se guin tes:

PS-GSE Nº 301 

Bra sí lia, 28 de abril de 2003

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, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 9, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 94/02), que
“Re a bre o pra zo para que os Mu ni cí pi os que re fi nan-
ci a ram suas di vi das jun to à União pos sam con tra tar
em prés ti mos ou fi nan ci a men tos, dá nova re da ção à
Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, e dá ou tras
pro vi dên ci as.”, 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 Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS-GSE Nº 302 

Bra sí lia, 28 de abril de 2003

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, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são no 7, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 103/03), que
“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.”,
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 Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-se cre tá rio.
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PS-GSE Nº 303 

Bra sí lia, 28 de abril de 2003 

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -

me ti da 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 104, de 2003, do Po der Exe cu ti-
vo, que “Re vo ga o art. 374 da Lei no 10.406, de 10 de
ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.”, 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 Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Com
re fe rên cia às me di das pro vi só ri as que aca bam de
ser li das, a Pre si dên cia es cla re ce à Casa que o pra -
zo de vi gên cia foi pror ro ga do pelo Pre si den te da
Mesa do Con gres so Na ci o nal, por mais 60 dias,
con for me pre vê o in ci so VII do 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.

Escla re ce, ain da, que o pra zo de 45 dias para
apre ci a ção das ma té ri as pelo Con gres so Na ci o nal
en con tra-se es go ta do des de o dia 2 de abril e que
a pror ro ga ção do pra zo de vi gên cia das pro po si-
ções não res ta u ra os pra zos de sua tra mi ta ção.
Uma vez re ce bi das, for mal men te, pelo Se na do Fe -
de ral, nes ta data, as me di das pro vi só ri as pas sam
a so bres tar, 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.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên cia
co mu ni ca ao Ple ná rio que as ma té ri as cons ta rão da
pa u ta da Ordem do Dia da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 13.

São as se guin tes as ma té ri as re ce bi-
das da Câ ma ra dos De pu ta dos:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 94, de 2002) 

Re a bre o pra zo para que os mu ni cí-
pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun -
to à União pos sam con tra tar em prés ti-
mos ou fi nan ci a men tos, dá nova re da ção
à Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so II do pa rá gra fo úni co do art. 8º da

Me di da Pro vi só ria nº 2.185-35, de 24 de agos to de
2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 8º ................................................. .
Pa rá gra fo úni co. ..................................
.............................................................

II – os em prés ti mos ou fi nan ci a men tos
jun to a or ga nis mos fi nan ce i ros mul ti la te ra is
e a ins ti tu i ções de fo men to e co o pe ra ção li -
ga das a go ver nos es tran ge i ros que te nham
ava li a ção po si ti va da agên cia fi nan ci a do ra,
ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES, e à Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, des de que con-
tra ta dos den tro do pra zo de seis anos con-
ta dos de 30 de ju nho de 1999 e des ti na dos
ex clu si va men te à com ple men ta ção de pro-
gra mas em an da men to. “(NR)

Art. 2º A vi gên cia da Lei nº 8.989, de 24 de fe -
ve re i ro de 1995, al te ra da pelo art. 29 da Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, e pelo art. 2º da
Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro de 2001, é pror ro-
ga da até 31 de de zem bro de 2006, com as se guin-
tes al te ra ções:

“Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to So-
bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI os au to-
mó ve is de pas sa ge i ros de fa bri ca ção na ci o-
nal, equi pa dos com mo tor de ci lin dra da não
su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi cos, de
no mí ni mo qua tro por tas in clu si ve a de
aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí-
ve is de ori gem re no vá vel ou sis te ma re ver sí-
vel de com bus tão, quan do ad qui ri dos por:

............................................................
V – pes so as por ta do ras de de fi ciên cia

fí si ca ou vi su al.
§ 1º Para a con ces são do be ne fi cio

pre vis to no art. 1º é con si de ra da tam bém
pes soa por ta do ra de de fi ciên cia fí si ca aque -
la que apre sen ta al te ra ção com ple ta ou par -
ci al de um ou mais seg men tos do cor po hu -
ma no, acar re tan do o com pro me ti men to da
fun ção fí si ca, apre sen tan do-se sob a for ma
de pa ra ple gia, pa ra pa re sia, mo no ple gia,
mo no pa re sia, te tra ple gia, te tra pa re sia, tri-
ple gia, tri pa re sia, he mi ple gia, he mi pa re sia,
am pu ta ção ou au sên cia de mem bro, pa ra li-
sia ce re bral, mem bros com de for mi da de
con gê ni ta ou ad qui ri da, ex ce to as de for mi-
da des es té ti cas e as que não pro du zam di fi-
cul da des para o de sem pe nho de fun ções.

§ 2º Para a con ces são do be ne fí cio
pre vis to no art. 1º é con si de ra da pes soa
por ta do ra de de fi ciên cia vi su al aque la que
apre sen ta acu i da de vi su al igual ou me nor
que 20/200 no me lhor olho, após a me lhor
cor re ção, ou cam po vi su al in fe ri or a 20º (ta -
be la de Snel len), ou ocor rên cia si mul tâ nea
de am bas as si tu a ções.
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§ 3º A exi gên cia para aqui si ção de au -
to mó vel de qua tro por tas equi pa do com mo -
tor de ci lin dra da não su pe ri or a dois mil cen -
tí me tros cú bi cos e mo vi dos a com bus tí vel
de ori gem re no vá vel não se apli ca aos de fi-
ci en tes fí si cos ou vi su a is de que tra tam os
in ci sos IV e V do ca put des te ar ti go.” (NR)

Art. 3º O art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve-
re i ro de 1995, al te ra do pelo art. 29 da Lei nº 9.317,
de 5 de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 2º A isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI de que tra ta
o art. 1º so men te po de rá ser uti li za da uma
vez, sal vo se o ve í cu lo ti ver sido ad qui ri do
há mais de três anos.” (NR)

Art. 4º Fi cam isen tas do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos – IPI as ca de i ras de ro das fa bri ca das
com dis po si ti vo ele trô ni co ou me câ ni co de lo co mo-
ção, quan do ad qui ri das para uso de de fi ci en te fí si co.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 94, DE 2002

Re a bre o pra zo para que os mu ni cí pi-
os que re fi nan ci am suas dí vi das jun to à
União pos sam con tra tar em prés ti mos ou fi -
nan ci a men tos e dá nova re da ção ao art. 2º
da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995.

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 O in ci so II do pa rá gra fo úni co do art. 8º da
Me di da Pro vi só ria nº 2.185-35, de 24 de agos to de
2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“II – os em prés ti mos ou fi nan ci a men-
tos jun to a or ga nis mos fi nan ce i ros mul ti la te-
ra is e as ins ti tu i ções de fo men to e co o pe ra-
ção li ga das a go ver nos es tran ge i ros, que te -
nham ava li a ção po si ti va da agên cia fi nan ci-
a do ra, e ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, des de
que con tra ta dos den tro do pra zo de seis
anos con ta dos de 30 de ju nho de 1999 e
des ti na dos ex clu si va men te à com ple men ta-
ção de pro gra mas em an da men to.” (NR.)

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i-
ro de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º O be ne fí cio de que tra ta o art.
1º so men te po de rá ser uti li za do uma vez,
sal vo se o ve í cu lo ti ver sido ad qui ri do há
mais de três anos.” (NR)

(*) Re pu bli ca do em vir tu de de in cor re ção no an te ri or.

Art. 3º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data da sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

MENSAGEM Nº 1.196, DE 2002

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 94, de 26 de de-
zem bro de 2002, que “re a bre pra zo para que os Mu ni-
cí pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun to à União
pos sam con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a men tos e
dá nova re da ção ao art 2.º da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995”.

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM. nº 347A/MF.

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da con si de-

ra ção de Vos sa Exce lên cia o in clu so pro je to de me di-
da pro vi só ria que pror ro ga, até 31 de de zem bro de
2005, a vi gên cia da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 
1995, que tra ta da isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos – IPI na aqui si ção de au to mó ve is
des ti na dos ao trans por te de pas sa ge i ros – tá xis, e al -
te ra as con di ções de con ces são da isen ção.

2. A pror ro ga ção do be ne fí cio fis cal, que se apli -
ca so men te a au to mó ve is mo vi dos a com bus tí ve is de
ori gem re no vá vel, ál co ol em ge ral, além de pro por ci o-
nar ao tra ba lha dor ta xis ta a pos si bi li da de de ad qui rir
um ve í cu lo em con di ções com pa tí ve is com o seu ní -
vel de ren da, cons ti tui fa tor im por tan te na re no va ção
da fro ta de ve í cu los mo vi dos a ál co ol.

3. A su ces são de di plo mas le ga is con ces si vos de
isen ção do IPI para tá xis, ex pe di dos des de 1982 até
1995, re sul ta va na pos si bi li da de prá ti ca de subs ti tu i ção
dos ve í cu los, com nova isen ção do IPI, com re gu la ri da-
de de três anos. Pois, ces sa dos os efe i tos de um di plo-
ma le gal, era, com pe ri o di ci da de re gu lar de apro xi ma-
da men te três anos, edi ta do novo di plo ma le gal con ce-
den do nova isen ção para novo pe río do de tem po.

4. Essa re gu la ri da de na subs ti tu i ção da fro ta foi
in ter rom pi da com a edi ção da Lei nº 9.317, de 5 de
de zem bro de 1996, que, ao pror ro gar os efe i tos da Lei 
nº 8.989, de 1995, de ter mi nou que a isen ção não po -
de ria ser uti li za da mais do que duas ve zes.

5. Após a pu bli ca ção da Lei nº 9.317, de 1996,
de i xou de ha ver a edi ção de no vas leis de con ces são
de isen ção do IPI para tá xis. Pas sou a ha ver ape nas a 
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res ta u ra ção da vi gên cia da Lei nº 8.989, a úl ti ma das
qua is pela Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro de 2001,
sem pre com a res sal va ex pres sa de que se man ti-
nham as al te ra ções efe tu a das pela Lei nº 9.317.

6. Com isso, os ta xis tas que, a par tir do ano de
1998, já com pra ram o se gun do ve í cu lo com isen ção
do IPI es tão im pe di dos de subs ti tuí-los, com nova
isen ção, em bo ra seu ve í cu lo já se en con tre des gas ta-
do por três anos de uso ou mais.

7. O pro je to de me di da pro vi só ria ora apre sen ta-
do tem por ob je ti vo dar con ti nu i da de ao bem su ce di do
pro gra ma de mo der ni za ção cons tan te da fro ta de tá -
xis, em be ne fí cio dos tra ba lha do res ta xis tas, da se gu-
ran ça dos pas sa ge i ros, es pe ci al men te tu ris tas, do co -
mér cio e da in dús tria au to mo bi lís ti ca.

São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
sub me to a Vos sa Exce lên cia ao pro por o en ca mi nha-
men to do pre sen te Pro je to de Me di da Pro vi só ria.

Res pe i to sa men te, – Pe dro Sam pa io Ma lan,
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

PS – GSE. nº 301

Bra sí lia, 28 de abril de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na do Ro meu Tuma
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral

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, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 9, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 94/02), que
“Re a bre o pra zo para que os mu ni cí pi os que re fi nan-
ci a ram suas dí vi das jun to à União pos sam con tra tar
em prés ti mos ou fi nan ci a men tos, dá nova re da ção à
Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, e dá ou tras
pro vi dên ci as.”, 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 Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.
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NOTA TÉCNICA Nº 11/2003

Em 24-2-2003

Assunto: Subsídios à apreciação da Medida
Provisória nº 94, de 2002, quanto à adequação
orçamentária e financeira.

Interessada: Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 94, de 2002.

I – Intro du ção

Esta Nota Téc ni ca tem por fi na li da de for ne cer
sub sí di os para a apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria nº
94, de 26 de de zem bro de 2002, no que con cer ne à
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra. Essa Me di da
Pro vi só ria “re a bre o pra zo para que os Mu ni cí pi os
que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun to à União pos sam
con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a men tos e dá nova
re da ção ao art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro
de 1995”.

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-
men tá ria das Me di das Pro vi só ri as, con so an te o dis pos-
to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,
“abran ge a aná li se da re per cus são so bre a re ce i ta ou a 
des pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to ao
aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras
vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de com a Lei Com-
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do Pla no
Plu ri a nu al, a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e a Lei
Orça men tá ria da União”.

II – Sín te se da Me di da Pro vi só ria

A Me di da Pro vi só ria em aná li se tra ta de dois as -
sun tos dis tin tos: o be ne fí cio fis cal para ta xis tas e o re -
fi nan ci a men to das dí vi das mu ni ci pa is jun to à União.

Por meio da Expo si ção de Mo ti vos nº 347-A/MF,
o Po der Exe cu ti vo in for ma que a Me di da Pro vi só ria nº 
94/2002 pror ro ga, até 31 de de zem bro de 2005, a vi -
gên cia da Lei nº 8.989/95, que tra ta da isen ção do
Impos to So bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI, na
aqui si ção de au to mó ve is des ti na dos ao trans por te de
pas sa ge i ros, e al te ra as con di ções de con ces são da
isen ção.

O be ne fí cio fis cal, que se apli ca so men te a au to-
mó ve is mo vi dos a com bus tí ve is de ori gem re no vá vel,
ál co ol em ge ral, além de pro por ci o nar ao tra ba lha dor
ta xis ta a pos si bi li da de de ad qui rir um novo ve í cu lo em 
con di ções com pa tí ve is com o seu ní vel de ren da,
cons ti tui fa tor im por tan te na re no va ção da fro ta de ve -
í cu los mo vi dos a ál co ol.

A Expo si ção de Mo ti vos des ta ca que “a me di da
tem por ob je ti vo dar con ti nu i da de ao bem-su ce di do
pro gra ma de mo der ni za ção cons tan te da fro ta de tá -
xis, em be ne fi cio dos tra ba lha do res ta xis tas, da se gu-
ran ça dos pas sa ge i ros, es pe ci al men te tu ris tas, do co -
mér cio e da in dús tria au to mo bi lís ti ca”.

A Expo si ção de Mo ti vos não apre sen ta ne nhu-
ma in for ma ção quan ti ta ti va e nem faz re fe rên cia ao
re fi nan ci a men to das dí vi das mu ni ci pa is.

O art. 2º da Me di da Pro vi só ria, em aná li se, al te-
ra a re da ção do in ci so II do pa rá gra fo úni co do art. 8º
da Me di da Pro vi só ria nº 2.185-35, de 24 de agos to de
2001, re a brin do o pra zo para re fi nan ci a men to. Se-
gun do este di plo ma le gal, o con tra to de re fi nan ci a-
men to de dí vi das mu ni ci pa is está su je i to a al gu mas
ve da ções. O ob je to do pa rá gra fo úni co é jus ta men te
ex clu ir das ve da ções os em prés ti mos ou fi nan ci a-
men tos jun to a or ga nis mos fi nan ce i ros mul ti la te ra is e
a ins ti tu i ções de fo men to e co o pe ra ção li ga das a go -
ver nos es tran ge i ros, que te nham ava li a ção po si ti va
da agên cia fi nan ci a do ra, e ao Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, des de
que con tra ta dos den tro do pra zo de três anos con ta do
de 30 de ju nho de 1999 e des ti na do ex clu si va men te à
com ple men ta ção de pro gra mas em an da men to. A MP 
nº 94/2002 al te ra o pra zo para seis anos.

III – Sub sí di os Acer ca da Ade qua ção
 Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

Os dois as sun tos tra ta dos pela Me di da Pro vi só-
ria não ca u sam novo im pac to or ça men tá rio e fi nan ce-
i ro, pois, tan to no caso da isen ção do IPI quan to no
das dí vi das mu ni ci pa is, tra ta-se de sim ples pror ro ga-
ção da si tu a ção vi gen te.

Pelo ex pos to, con clui-se que a Me di da Pro vi só-
ria nº 94, de 2002, não ofen de qua is quer das dis po si-
ções cons ti tu ci o na is e le ga is apli cá ve is ao seu en-
qua dra men to nes te exa me de ade qua ção or ça men tá-
ria e fi nan ce i ra. – Oá dia Rossy, Con sul to ra-Ge ral
Adjun ta de Orça men tos.

PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA, PROFERIDO NO PLE– 
NÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (João Pa u lo Cu nha) –
Con ce do a pa la vra para re for mu lar o pa re cer à Me di-
da Pro vi só ria nº 94-A, de 2002, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta do Con gres so Na ci o nal, ao Sr. De pu ta-
do Edu ar do Go mes.

O SR. EDUARDO GOMES (PSDB – TO. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
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te, Srªs e Srs. De pu ta dos, te mos a sa tis fa ção de di zer
que, em en ten di men to com di ver sas Li de ran ças des -
ta Casa, apre sen ta mos re for mu la ção do pa re cer pre -
fe ri do à Me di da Pro vi só ria nº 94-A, de 2002, no que
diz res pe i to ao aten di men to do be ne fí cio de isen ção
do IPI a por ta do res de de fi ciên cia vi su al, men tal e de
te tra ple gia. São avan ços sig ni fi ca ti vos, por que um
país não deve ofe re cer a seus de fi ci en tes fí si cos e
men ta is um apa ra to du vi do so, in su fi ci en te para o seu
dia-a-dia.

Sr. Pre si den te, nes ta re for mu la ção do voto, ti ve-
mos a co la bo ra ção fun da men tal dos De pu ta dos Le o-
nar do Mat tos, do PV de Mi nas Ge ra is, Edu ar do Bar -
bo sa, do PSDB de Mi nas Ge ra is, Cel so Rus so man no,
do PPB de São Pa u lo, Pom peo de Mat tos, do PDT do
Rio Gran de do Sul, que su ge riu a isen ção do IPI para
as ca de i ras de ro das mo to ri za das, Anto nio Car los
Ma ga lhães Neto, do PFL da Ba hia, que su ge riu, jun to
à ban ca da do seu par ti do, a in clu são dos por ta do res
de de fi ciên cia vi su al com eqüi da de de 20%, um avan -
ço sig ni fi ca ti vo, que foi le va do em con ta por to dos os
ins ti tu tos do País, e Beto Albu quer que, Vice-Lí der do
Go ver no.

Com re la ção ao voto re for mu la do, no qual in cluí
o aten di men to do be ne fí cio da isen ção do IPI aos por-
ta do res de de fi ciên cia vi su al, men tal e de te tra ple gia,
pos so di zer que me en con tro sa tis fe i to por ter fe i to de
tudo para que os par ti dos e suas Li de ran ças en con-
tras sem, de for ma in te li gen te, uma re da ção que cul -
mi nas se com a ace i ta ção da Re ce i ta Fe de ral. Nos sas
ci da des já pas sam por adap ta ções e aper fe i ço a men-
tos com o ob je ti vo de dar uma vida me lhor aos de fi ci-
en tes e a seus pa ren tes. E a Me di da Pro vi só ria nº 94
vai con tri bu ir com essa si tu a ção.

Sr. Pre si den te, re gis tro tam bém a con tri bu i ção
do De pu ta do Anto nio Car los Men des Tha me e o po si-
ci o na men to do meu par ti do na per ma nên cia da alí -
quo ta de 2% para ve í cu lo a ga so li na, em bo ra te nha
sido de mi nha au to ria tam bém a in clu são da isen ção
de IPI para ve í cu los a ál co ol e mo vi dos no novo sis te-
ma de bi com bus tão.

Por tan to, essa dis cus são deve pre va le cer. É o
pon to do re la tó rio em que ain da não for mu la mos
acor do, mas já ma ni fes ta mos nos sa gra ti dão a to dos
aque les que con tri bu í ram com o nos so tra ba lho.

Qu an do o Par la men to avan ça, sob a co or de na-
ção de V. Exª e a ati tu de des ta Re la to ria, apo i a da pelo 
PSDB e por di ver sos par ti dos que au xi li a ram no re la-
tó rio, trans for ma essa re da ção fi nal numa peça pron ta
para o be ne fí cio da po pu la ção bra si le i ra. Há uma pe -
que na di ver gên cia na ques tão do be ne fí cio aos ta xis-
tas, com re la ção ao ve í cu lo mo vi do a ga so li na, mas

te nho cer te za de que o Ple ná rio vai di ri mi-la, uma vez
que to dos con tri bu í ram com toda boa von ta de.

Fico mu i to sa tis fe i to de par ti ci par des te mo men to,
en ten den do que o Go ver no fez o que pôde para o me-
lhor tex to. Da mi nha par te, tive a sen si bi li da de de
aguar dar to das as pos si bi li da des de ne go ci a ção com o
Go ver no, a fim de for mu lar um tex to que fos se pró xi mo
à re a li da de e de pos sí vel exe cu ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, pas so nes te ins tan te à
re for mu la ção do voto e fico aguar dan do o des do bra-
men to da po si ção dos ora do res ins cri tos para o de ba-
te da ma té ria.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

COMISSÃO MISTA DESTINADA A
EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 94, DE DEZEMBRO DE
2002

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 94,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002
(Mensagem n.º 1.196. de 2002)

Re a bre o pra zo para que os Mu ni cí-
pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun -
to à União pos sam con tra tar em prés ti-
mos ou fi nan ci a men tos e dá nova re da-
ção ao art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fe -
ve re i ro de 1995.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Edu ar do Go mes

PARECER REFORMULADO

I – Relatório

A Me di da Pro vi só ria n.º 94, de 2002, ex pe di da
pelo Exmo. Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos
do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e en ca mi nha da ao
Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio da Men sa gem n.º 
1.196, de 26 de de zem bro de 2002, re a bre o pra zo
para que os Mu ni cí pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi-
das unto à União pos sam con tra tar em prés ti mos ou fi -
nan ci a men tos e dá nova re da ção ao art. 2º da Lei nº
8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995.

O art. 1º pro põe nova re da ção ao in ci so II do pa -
rá gra fo úni co do art. 8º da Me di da Pro vi só ria nº
2.185/35, de 24 de agos to de 2001, re a brin do o pra zo
para que os Mu ni cí pi os ob te nham em prés ti mos ou fi -
nan ci a men tos jun to a or ga nis mos fi nan ce i ros mul ti la-
te ra is e a ins ti tu i ções de fo men to e co o pe ra ção li ga-
das a go ver nos es tran ge i ros, que te nham ava li a ção
po si ti va da agên cia fi nan ci a do ra, e ao Ban co Na ci o-
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nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, des de que con tra ta dos den tro do pra zo de
seis anos con ta dos de 30 de ju nho de 1999 e des ti na-
dos ex clu si va men te à com ple men ta ção de pro gra-
mas em an da men to.

O art. 2º da re fe ri da me di da pro vi só ria dá nova
re da ção ao art. 2º da Lei nº 8.989, de 24-2-95, pror ro-
gan do, até 31 de de zem bro de 2005, a isen ção do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI na
aqui si ção de au to mó ve is des ti na dos ao trans por te de
pas sa ge i ros – tá xis e aos por ta do res de de fi ciên cia fí -
si ca, bem como al te ra as con di ções de con ces são da
isen ção.

De cor ri do o pra zo re gi men tal, foi apre sen ta da
uma emen da pelo De pu ta do Luiz Car los Ha uly –
PSDB pro pon do nova re da ção ao art. 1º da Lei nº
8.989. de 24-2-95, es ten den do ao trans por te es co lar
os be ne fí ci os de isen ção do IPI, como se se gue:

“Art.1º ...................................................
I – mo to ris tas pro fis si o na is que exer-

çam, com pro va da men te, em ve í cu lo de sua
pro pri e da de, ati vi da de, de con du tor au tô no-
mo de pas sa ge i ros, na con di ção de ti tu lar
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são do
Po der Pú bli co e que des ti nam o au to mó vel
a uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi) ou
no trans por te es co lar, ad mi ti do o re ve za-
men to de tur nos de tra ba lho com ou tro pro -
fis si o nal de vi da men te ha bi li ta do.

............................................................”

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Con so an te o dis pos to no art. 62, §§ 5º, 8º, e 9º
da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 5º e 6º da Re so lu-
ção n.º 1, de 2002 do Con gres so Na ci o nal, cabe ao
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos de li be rar so bre o
mé ri to e so bre o aten di men to dos pres su pos tos cons -
ti tu ci o na is e le ga is.

Admis si bi li da de

O ju í zo de ad mis si bi li da de ver sa so bre os re-
qui si tos de re le vân cia e ur gên cia.

Re le van tes são as ma té ri as que re per cu tem so -
bre o in te res se e a pre o cu pa ção da gran de ma i o ria do 
povo bra si le i ro. A pro pos ta visa pro pi ci ar aos mu ni cí-
pi os a ob ten ção de re cur sos para o fi nan ci a men to de
seus pro gra mas so ci a is já em an da men to e em fase
de con cre ti za ção. E, ain da, tem por ob je ti vo dar con ti-
nu i da de ao pro gra ma de mo der ni za ção da fro ta de tá -
xis, em be ne fí cio dos tra ba lha do res ta xis tas.

Con si de ran do es tar pre sen tes os re fe ri dos re -
qui si tos, pro nun ci a mo-nos pela ad mis si bi li da de da
ma té ria, com o aten di men to aos pres su pos tos de ur -
gên cia e re le vân cia.

Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa

O aten di men to dos pres su pos tos de ad mis si bi-
li da de da Me di da Pro vi só ria em apre ci a ção im pli ca a 
ava li a ção pre li mi nar fa vo rá vel à cons ti tu ci o na li da de
ao ato com o re co nhe ci men to dos pres su pos tos de
ur gên cia e re le vân cia, im pe ra ti vos ins cri tos no art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Qu an to ao con te ú do nor ma ti vo, não vis lum bra-
mos ví ci os de ini ci a ti va ou de com pe tên cia, nem obs -
tá cu lo al gum de or dem cons ti tu ci o nal ou de lei de hi e-
rar quia com ple men tar ca paz de obs tar à va li da de ju rí-
di ca da nor ma.

Em re la ção à téc ni ca le gis la ti va, a Me di da Pro vi-
só ria res pe i ta as ar mas da Lei Com ple men tar nº 95,
de 1998.

Pe los mo ti vos ex pos tos, so mos pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va da Me -
di da Pro vi só ria n.º 94, de 2002.

Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or -
ça men tá ria das Me di das Pro vi só ri as, con so an te o
dis pos to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002 
– CN. “abran ge a aná li se da re per cus são so bre a re -
ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção
quan to ao aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e 
fi nan ce i ras vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de
com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri zes or -
ça men tá ri as e a lei or ça men tá ria da União”.

Espe ci fi ca men te, os as sun tos tra ta dos pela Me -
di da Pro vi só ria não ca u sam novo im pac to or ça men tá-
rio e fi nan ce i ro, pois, tan to no caso da isen ção do IPI,
quan to no das dí vi das mu ni ci pa is, tra ta-se de sim ples
pror ro ga ção da si tu a ção vi gen te.

Apre ci a ção do Mé ri to

Ini ci al men te, a me di da  pro vi só ria es ten de o
pra zo para que os Mu ni cí pi os que têm con se gui do
ob ter de en ti da des e or ga nis mos in ter na ci o na is fi-
nan ci a men to para o cus te io de pro gra mas so ci a is e
que têm sido im pe di dos de im ple men tar tais pro gra-
mas por for ça da res tri ção es ta be le ci da nos con tra-
tos de re fi nan ci a men to de suas dí vi das com a
União, uma vez que a ex cep ci o na li da de pre vis ta na
le gis la ção es go tou-se em 30 de ju nho de 2.002,
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como jus ti fi ca do pela Expo si ção de Mo ti vo MF nº
326, de 20-12-2002.

Nes se as pec to, mo di fi ca o in ci so II do pa rá gra fo
úni co do art. 8º MP nº 2.185-35/2001. O ob je to do pa -
rá gra fo úni co é jus ta men te ex clu ir das ve da ções aos
em prés ti mos ou fi nan ci a men tos jun to a or ga nis mos
fi nan ce i ros mul ti la te ra is e a ins ti tu i ções de fo men to e
co o pe ra ção li ga das a go ver nos es tran ge i ros, que te -
nham ava li a ção po si ti va da agên cia fi nan ci a do ra, e
ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e 
So ci al – BNDES, des de que con tra ta dos den tro do
pra zo de três anos con ta dos de 30 de ju nho de 1999 e 
des ti na dos ex clu si va men te à com ple men ta ção de
pro gra mas em an da men to. O art. 1º da MP nº 94 al te-
ra esse pra zo para seis anos. E, ain da, com vis ta con -
tem plar ou tros fi nan ci a men tos ob ti dos pro põe-se a in -
clu são da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral como agen te fi -
nan ci a dor de pro gra mas vin cu la dos às área ha bi ta ci-
o nal e de sa ne a men to bá si co no âm bi to dos mu ni cí pi-
os bra si le i ros.

Pela Expo si ção de Mo ti vos nº 347 – A/MF. o Po -
der Exe cu ti vo for ma a pror ro ga ção, até 31 de de zem-
bro de 2005, da vi gên cia da Lei nº 8.989/95, que tra ta
da isen ção do Impos to so bre Pro du tos in dus tri a li za-
dos – JPI na aqui si ção de au to mó ve is des ti na dos ao
trans por te de pas sa ge i ros e por pes so as por ta do ras
de efi ciên cia fí si ca e al te ra as con di ções de con ces-
são da isen ção.

Até a re e di ção da MP nº 1.845-21, em 21 de ou -
tu bro de 1999, a isen ção do IPI era para a aqui si ção
de ve í cu los mo vi dos a qual quer com bus tí vel. A isen -
ção ex clu si va men te para ve í cu los mo vi dos a com bus-
tí vel de ori gem re no vá vel se ini cia a par tir des sa data
e os da dos das prin ci pa is mon ta do ras (Volk swa gen,
Fiat, Ford, GM) de mons tram que en tre 1995 e 1999 o
be ne fí cio tri bu tá rio fi cou em tomo de R$36,2 mi lhões.
A es ti ma ti va para 2003 de isen ção de IPI para tá xis,
se gun do da dos da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, é
de R$27,2 mi lhões. A ex pli ca ção para que a di fe ren ça
da isen ção não seja tão re le van te quan do se com pa ra
a ocor ri da com ve í cu los mo vi dos a qual quer com bus-
tí vel e com aque les mo vi dos a com bus tí ve is re no vá-
ve is se deve cer ta men te a cri se eco nô mi ca nes se pe -
río do.

Di an te des sas cons ta ta ções e vi san do aten der
a di ver sas su ges tões apre sen ta das, bem como a pe -
di dos da ca te go ria dos con du to res au tô no mos de
pas sa ge i ros e das re pre sen ta ções das pes so as por -
ta do ras de de fi ciên cia, es ta mos pro pon do a isen ção
to tal do IPI para os au to mó ve is de fa bri ca ção na ci o-
nal, mo vi dos a com bus tí ve is de ori gem re no vá vel, e
ain da, a re du ção para 2% as alí quo tas in ci den tes so -

bre os au to mó ve is de pas sa ge i ros de fa bri ca ção na ci-
o nal, equi pa dos com mo tor de ci lin dra da não su pe ri or
a 2.000 cm3 (dois mil cen tí me tros cú bi cos), de no mí -
ni mo qua tro por tas, in clu si ve aces so ao ba ga ge i ra,
mo vi dos a com bus tí ve is de ori gem não re no vá vel,
além de ga ran tir a vi gên cia des ses be ne fí ci os até 31
de de zem bro de 2006. Esta mos ain da, in clu in do o in -
ci so V ao art. V da Lei nº 8.989/95 pos si bi li tan do que
as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia em ge ral que se 
ha bi li ta rem à aqui si ção de au to mó ve is co muns, di ri gi-
dos por ter ce i ros ou em con di ções es pe ci a is re co nhe-
ci das em lei, se jam be ne fi ciá ri as da isen ção do IPI si -
mi lar men te aos de fi ci en tes fí si cos já in clu sos na re fe-
ri da nor ma.

Essas mo di fi ca ções con tri bu i rão para es ti mu lar
pro pri e tá ri os con du to res au tô no mos na subs ti tu i ção
de seus au to mó ve is por mo de los no vos, com a con -
se qüen te am pli a ção da de man da jun to aos fa bri can-
tes na ci o na is. E, ain da, não pode de i xar de con si de rar
a na tu re za so ci al das me di das com re la ção à im ple-
men ta ção de em pre go e de ren da para a ca te go ria
dos con du to res au tô no mos.

Qu an to à emen da apre sen ta da pelo De pu ta do
Luís Car los  es ten den do ao trans por te es co lar os be -
ne fí ci os de isen ção do IPI, esta re la to ria re sol ve não
aca tá-la, mes mo con si de ran do, que este tipo de
trans por te pode ofe re cer ma i or se gu ran ça pes so al às 
cri an ças trans por ta das no iti ne rá rio – casa/ es co-
la/casa.

Pelo ex pos to, con clui-se que a Me di da Pro vi só-
ria nº 94, de 2002, aten de as dis po si ções cons ti tu ci o-
na is e Le ga is apli cá ve is ao mé ri to da ma té ria, não
apre sen tan do ví ci os que im pe çam a sua apro va ção.

Conclusão

Em ra zão do ex pos to, voto pela re je i ção da
emen da apre sen ta da pelo De pu ta do Car los Ha uly e
pela apro va ção do tex to da Me di da Pro vi só ria nº 94,
de mo di fi ca ções pro pos tas, na for ma do Pro je to de
Lei de Con ver são, ane xo.

Sala das Sessões,        de 2003. – De pu ta do
Edu ar do Go mes, Re la tor.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº  DE 2003
(Me di da Pro vi só ria nº 94,

de 26 de de zem bro de 2002)

Re a bre o pra zo para que os Mu ni cí pi-
os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun to à
União pos sam con tra tar em prés ti mos ou
fi nan ci a men tos e dá nova re da ção à Lei nº
8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so II do pa rá gra fo úni co do art. 8º da

Me di da Pro vi só ria nº  2.185-35, de 24 de agos to de
2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“II – os em prés ti mos ou fi nan ci a men-
tos jun to a or ga nis mos fi nan ce i ros mu i ti la te-
ra is e a ins ti tu i ções de fo men to e co o pe ra-
ção li ga das a go ver nos es tran ge i ros, que te -
nham ava li a ção po si ti va da agên cia fi nan ci-
a do ra, e ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al –  BNDES e a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, des de que 
con tra ta dos den tro do pra zo de seis anos
con ta dos de 30 de ju nho de 1999 e des ti na-
dos ex clu si va men te à com ple men ta ção, de
pro gra mas em an da men to.” (NR)

Art. 2º A vi gên cia da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve-
re i ro de 1995, al te ra da pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de
5 de de zem bro de 1996, e pelo art. 2º da Lei nº
10.182, de 12 de fe ve re i ro de 2001, é pror ro ga da até
31 de de zem bro de 2006, pas san do a vi go rar com as
se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is
de pas sa ge i ros de fa bri ca ção na ci o nal, equi-
pa dos com mo tor de ci lin dra da não su pe ri or a 
2.000 cm3 (dois mil cen tí me tros cú bi cos), de
no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a de aces -
so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí ve is de
ori gem re no vá vel, quan do ad qui ri dos por:

..............................................................
V –  pes so as por ta do ras de de fi ciên cia

em ge ral que se ha bi li ta rem à aqui si ção de
au to mó ve is co muns, di ri gi dos por ter ce i ros ou
em con di ções es pe ci a is re co nhe ci das em lei.

Pa rá gra fo úni co. A exi gên cia para aqui -
si ção de au to mó vel de qua tro por tas equi-
pa do como mo tor de ci lin dra da não su pe ri or
a 2.000 cm³ e mo vi dos a com bus tí vel de ori -
gem re no vá vel não se apli ca aos de fi ci en tes
fí si cos de que tra ta o in ci so IV do ca put
des te ar ti go.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de
1995, pas sa a vi go rar acres ci da o art. 1º A, com a
se guin te re da ção:

“ Art 1º A Fi cam re du zi das para 2% as
alí quo tas do Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos (IPI), in ci den te so bre os au to mó-
ve is de pas sa ge i ros de fa bri ca ção na ci o nal,

equi pa dos com mo tor de ci lin dra da não su -
pe ri or a 2.000 cm³ (dois mil cen tí me tros cú -
bi cos), de no mí ni mo qua tro por tas, in clu si-
ve a de aces so ao ba ga ge i ro. mo vi dos a
com bus tí ve is de ori gem não re no vá vel ou
sis te ma re ver sí vel de com bus tão, quan do
ad qui ri dos por:

I – mo to ris tas pro fis si o na is que, na
data da pu bli ca ção des ta lei exer çam com-
pro va da men te em ve í cu lo de sua pro pri e da-
de ati vi da de de con du tor au tô no mo de pas -
sa ge i ros, na con di ção de ti tu lar de au to ri za-
ção, per mis são ou con ces são do po der con -
ce den te e que des ti nem o au to mó vel à uti li-
za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

II – mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos
ti tu la res de au to ri za ção, per mis são ou con-
ces são para ex plo ra ção do ser vi ço de trans -
por te in di vi du al de pas sa ge i ros (táxi, im pe-
di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati vi da de
em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í-
cu lo ad qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de
alu guel (táxi);

III – co o pe ra ti vas de tra ba lho que se-
jam per mis si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de
trans por te pú bli co de pas sa ge i ros, na ca te-
go ria de alu guel (táxi), des de que tais ve í cu-
los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi da de,
cu jos mo to ris tas aten dam às con di ções dos
in ci sos I e II des te ar ti go;

IV – pes so as que, em ra zão de se rem
por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos-
sam di ri gir au to mó ve is co muns; e

V – pes so as por ta do ras de de fi ciên cia
em ge ral que se ha bi li ta rem à aqui si ção de
au to mó ve is co muns, di ri gi dos por ter ce i ros ou 
em con di ções es pe ci a is re co nhe ci das em lei.”

Art. 4º O art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve-
re i ro de 1995, al te ra do pelo art. 29 da Lei nº 9.317,
de 5 de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 2º A isen ção ou a re du ção do IPI de 
que tra tam os ar ti gos 1º e 1º A, so men te po de-
rá ser uti li za da uma vez, sal vo se o ve í cu lo ti-
ver sido ad qui ri do há mais de três anos.” (NR)

Art. 5º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data da sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, de abril de 2003. – De pu ta do
Edu ar do Go mes, Re la tor.
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EMENDA DE REDAÇÃO APRESEN–
TADA PELO RELATOR EM PLENÁRIO, E
APROVADA

EMENDA DE REDAÇÃO
 AO PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO DA
MP Nº 94, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002

Dê-se ao § 3º do art. 1º da Lei nº 8.989 de 24 de
fe ve re i ro de 1995, al te ra da pela Lei nº 9.317 de 1996,
e pelo art. 2º da Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro de

2001, com a re da ção dada pelo art. 2º do Pro je to de
Lei de Con ver são:

“§ 3º A exi gên cia para aqui si ção de au -
to mó vel de qua tro por tas equi pa do com mo -
tor de ci lin dra da não su pe ri or a 2.000 cm3 e 
mo vi dos a com bus tí vel de ori gem re no vá vel
não se apli ca aos de fi ci en tes fí si cos ou vi su-
a is de que tra tam os in ci sos IV e V do ca put
des te ar ti go.” (NR)

Sala das Sessões, de abril de 2003. – Deputado
Eduardo Gomes, Relator.
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ATO DO PRESIDENTE
DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

O Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal,
cum prin do o que dis põe o § 1º do art. 10 da Re so lu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz sa ber que, nos ter mos do §
7º do 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, a
Me di da Pro vi só ria nº 94, de 26 de de zem bro de 2002,
que “Re a bre o pra zo para que os Mu ni cí pi os que re fi-
nan ci a ram suas dí vi das jun to à União pos sam con tra-
tar em prés ti mos ou fi nan ci a men tos e dá nova re da-
ção ao art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de
1995”, terá sua vi gên cia pror ro ga da pelo pe río do de
ses sen ta dias, a par tir de 18 de abril de 2003, ten do
em vis ta que sua vo ta ção não foi en cer ra da nas duas
Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Congresso Nacional, 15 de abril de 2003. –
Senador José Sarney, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional.

LEGISLAÇÃO  CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a ti za dos (IPI) na
aqui si ção de au to mó ve is para uti li za ção
no trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros,
bem como por pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao
trans por te es co lar, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge i ros
de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên cia
bru ta (SAE), de no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a
de aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí ve is de
ori gem re no vá vel, quan do ad qui ri dos por: (Re da ção
dada pela Lei nº 10.182, de 12-2-2001) *Não há res tri-
ção quan to ao tipo de  com bus tí vel, para aqui si ção de
ve í cu los por de fi ci en tes fí si cos. (vide § 2º da Lei nº
10.182, de 12-2-01)

I –  mo to ris tas pro fis si o na is que exer çam, com -
pro va da men te, em ve í cu lo de sua pro pri e da de ati vi-
da de de con du tor au tô no mo de pas sa ge i ros, na con -
di ção de ti tu lar de au to ri za ção, per mis são ou con ces-
são do Po der Pú bli co e que des ti nam o au to mó vel à
uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi); (Re da ção
dada pela Lei nº 9.317, de 5-12-1996)

II – mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos ti tu la res
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são para ex plo-

ra ção do ser vi ço de trans por te in di vi du al de pas sa ge-
i ros (táxi), im pe di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati-
vi da de em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í cu lo ad -
qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

III – co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam per mis-
si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de trans por te pú bli co de 
pas sa ge i ros, na ca te go ria de alu guel (táxi), des de
que tais ve í cu los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi-
da de;

IV – pes so as que, em ra zão de se rem por ta do-
ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos sam di ri gir au to mó-
ve is co muns.

Pa rá gra fo úni co. A exi gên cia para aqui si ção de
au to mó vel de qua tro por tas e de até 127 HP de po tên-
cia bru ta (SAE) não se apli ca aos de fi ci en tes fí si cos
de que tra ta o in ci so IV do ca put des te ar ti go. (Pa rá-
gra fo Úni co lnclu í do pela Lei nº 10.182 de 12-2-2001)

Art. 2º O be ne fí cio que tra ta o art. 1º, so men te
po de rá ser uti li za do uma vez, sal vo se o ve í cu lo ti ver
sido ad qui ri do há mais de três anos, caso em que o
be ne fí cio po de rá ser uti li za do uma se gun da vez. (Re -
da ção dada pela Lei nº 9.317. de 5-12-1996) (Vide
Me di da Pro vi só ria nº 75, de 24-10-2002) (Vide Me di-
da Pro vi só ria nº 94, de 26-12-2002)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.185-35,
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Esta be le ce cri té ri os para a con so li-
da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a men to,
pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria e
ou tras que es pe ci fi ca, de res pon sa bi li da-
de dos Mu ni cí pi os.

....................................................................................
Art. 8º O con tra to de re fi nan ci a men to de dí vi das

de ve rá pre ver que o Mu ni cí pio:
I – so men te po de rá emi tir no vos tí tu los da dí vi da

pú bli ca mo bi liá ria mu ni ci pal in ter na ou ex ter na, após
a in te gral li qui da ção da dí vi da ob je to do re fi nan ci a-
men to pre vis to nes ta Me di da Pro vi só ria; e

II – so men te po de rá con tra ir no vas dí vi das, in -
clu si ve ope ra ções de Ante ci pa ção de Re ce i ta Orça-
men tá ria, se a dí vi da fi nan ce i ra to tal do Mu ni cí pio for
in fe ri or à sua RLR anu al.

Pa rá gra fo úni co. Exclu em-se das ve da ções a
que se re fe re o in ci so II:

I – a con tra ta ção de ope ra ções de cré di to ins ti tu-
í das por pro gra mas fe de ra is, des ti na das à mo der ni-
za ção e ao apa re lha men to da má qui na ad mi nis tra ti va
dos Mu ni cí pi os;
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II – os em prés ti mos ou fi nan ci a men tos jun to a
or ga nis mos fi nan ce i ros mul ti la te ra is e a ins ti tu i ções
de fo men to e co o pe ra ção li ga das a go ver nos es tran-
ge i ros, que te nham ava li a ção po si ti va da agên cia fi -
nan ci a do ra, e ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men-
to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, des de que con tra ta-
dos den tro do pra zo de três anos con ta dos de 30 de
ju nho de 1999 e des ti na dos ex clu si va men te à com-
ple men ta ção de pro gra mas em an da men to. (Vide Me -
di da Pro vi só ria nº 75, de 24-10-2002) (Vide Me di da
Pro vi só ria nº 94, de 26-12-.2002)
....................................................................................

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra-
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri-
bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 29. O in ci so I do art. 1º e o art 2º da Lei nº

8.989, de 24 de fe ve re i ro  de 1995,  pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ................................................................
I – mo to ris tas pro fis si o na is que exer çam, com -

pro va da men te, em ve í cu lo de sua pro pri e da de ati vi-
da de de con du tor au tô no mo de pas sa ge i ros, na con -
di ção de ti tu lar de au to ri za ção, per mis são ou con ces-
são do Po der Pú bli co e que des ti nam o au to mó vel à
uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);
....................................................................................

Art. 2º O be ne fí cio que tra ta o art. 1º so men te
po de rá ser uti li za do uma vez, sal vo se o ve í cu lo ti ver
sido ad qui ri do há mais de três anos, caso em que o
be ne fí cio po de rá ser uti li za do uma se gun da vez.”
....................................................................................

LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Res ta u ra a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe
so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de
au to mó ve is des ti na dos ao trans por te au -
tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de por -
ta do res de de fi ciên cia fí si ca, re duz o im -
pos to de im por ta ção para os pro du tos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, al te ra-
do pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de
1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge i-
ros de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên cia
bru ta (SAE), de no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a
de aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí ve is de
ori gem re no vá vel, quan do ad qui ri dos por:
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. A exi gên cia para aqui si ção de
au to mó vel de qua tro por tas e de até 127 HP de po tên-
cia bru ta (SAE) não se apli ca aos de fi ci en tes fí si cos
de que tra ta o in ci so IV do ca put des te ar ti go.” (NR)
....................................................................................

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 103, de 2003)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Da Pre si dên cia da Re pú bli ca

SEÇÃO I
Da Estru tu ra

Art. 1º A Pre si dên cia da Re pú bli ca é cons ti tu í da,
es sen ci al men te, pela Casa Ci vil, pela Se cre ta ria-Ge ral,
pela Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver no e Ges tão
Estra té gi ca, pelo Ga bi ne te Pes so al e pelo Ga bi ne te de
Se gu ran ça Insti tu ci o nal.

§ 1º Inte gram a Pre si dên cia da Re pú bli ca, como
ór gàos de as ses so ra men to ime di a to ao Pre si den te
da Re pú bli ca:

I – o Con se lho de Go ver no;
I – o Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co

e So ci al;
III – o Con se lho Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men-

tar e Nu tri ci o nal;
IV – o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca;
V – o Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti-

cas de Trans por te;
VI – o Advo ga do-Ge ral da União;
VII – a Asses so ria Espe ci al do Pre si den te da

Re pú bli ca;
VIII – a Se cre ta ria de Impren sa e Di vul ga ção da

Pre si dên cia da Re pú bli ca;
IX – o Por ta-Voz da Pre si dên cia da Re pú bli ca.
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§ 2º Jun to à Pre si dên cia da Re pú bli ca fun ci o na-
rão, como ór gãos de con sul ta do Pre si den te da Re pú-
bli ca:

I – o Con se lho da Re pú bli ca;
II – o Con se lho de De fe sa Na ci o nal.
§ 3º Inte gram ain da a Pre si dên cia da Re pú bli ca:
I – a Con tro la do ria-Ge ral da União;
II – a Se cre ta ria Espe ci al do Con se lho de De -

sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al;
III – a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas para as

Mu lhe res;
IV – a Se cre ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e Pes ca;
V – a Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos.

SEÇÃO II
Das Com pe tên ci as e da Orga ni za ção

Art. 2º À Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca
com pe te as sis tir di re ta e ime di a ta men te ao Pre si den-
te da Re pú bli ca no de sem pe nho de suas atri bu i ções,
es pe ci al men te na co or de na ção e na in te gra ção das
ações do Go ver no, na ve ri fi ca ção pré via da cons ti tu-
ci o na li da de e le ga li da de dos atos pre si den ci a is, na
aná li se do mé ri to, da opor tu ni da de e da com pa ti bi li-
da de das pro pos tas com as di re tri zes go ver na men ta-
is, re a li zar a co or de na ção po lí ti ca do Go ver no, o re la-
ci o na men to com o Con gres so Na ci o nal e os par ti dos
po lí ti cos, a in ter lo cu ção com os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os, bem como pro mo ver a pu bli-
ca ção e pre ser va ção dos atos ofi ci a is e su per vi si o nar
e exe cu tar as ati vi da des ad mi nis tra ti vas da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca e, su ple ti va men te, da Vice-Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, ten do como es tru tu ra bá si ca o
Con se lho De li be ra ti vo do Sis te ma de Pro te ção da
Ama zô nia, o Con se lho Su pe ri or do Ci ne ma, o Ar qui-
vo Na ci o nal, a Impren sa Na ci o nal, o Ga bi ne te, duas
Se cre ta ri as, sen do uma Exe cu ti va, um ór gão de Con -
tro le Inter no e até qua tro Sub che fi as.

Art. 3º À Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca com pe te as sis tir di re ta e ime di a ta men te ao
Pre si den te da Re pú bli ca no de sem pe nho de suas
atri bu i ções, es pe ci al men te no re la ci o na men to e ar ti-
cu la ção com as en ti da des da so ci e da de ci vil e na cri -
a ção e im ple men ta ção de ins tru men tos de con sul ta e
par ti ci pa ção po pu lar de in te res se do Po der Exe cu ti vo,
na ela bo ra ção da agen da fu tu ra do Pre si den te da Re -
pú bli ca, na pre pa ra ção e for mu la ção de sub sí di os
para os pro nun ci a men tos do Pre si den te da Re pú bli-
ca, na pro mo ção de aná li ses de po lí ti cas pú bli cas e
te mas de in te res se do Pre si den te da Re pú bli ca, na
re a li za ção de es tu dos de na tu re za po lí ti co-ins ti tu ci o-
nal e ou tras atri bu i ções que lhe fo rem de sig na das

pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ten do como es tru tu ra
bá si ca o Ga bi ne te, a Sub se cre ta ria-Ge ral e até duas
Sub se cre ta ri as.

Art. 4º À Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver-
no e Ges tão Estra té gi ca da Pre si dên cia da Re pú bli ca
com pe te as sis tir di re ta e ime di a ta men te ao Pre si den-
te da Re pú bli ca no de sem pe nho de suas atri bu i ções,
es pe ci al men te no as ses so ra men to so bre a ges tão
es tra té gi ca, in clu si ve po lí ti cas pú bli cas, na sua área
de com pe tên cia, na aná li se e ava li a ção es tra té gi cas,
na for mu la ção da con cep ção es tra té gi ca na ci o nal, na
ar ti cu la ção de cen tros de pro du ção de co nhe ci men to,
pes qui sa e aná li se es tra té gi ca, na pro mo ção de es tu-
dos e ela bo ra ção de ce ná ri os ex plo ra tó ri os, na ela bo-
ra ção, co or de na ção e con tro le de pla nos, pro gra mas
e pro je tos de na tu re za es tra té gi ca, as sim ca rac te ri za-
dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, bem como nos as -
sun tos re la ti vos à po lí ti ca de co mu ni ca ção e di vul ga-
ção so ci al do Go ver no e de im plan ta ção de pro gra-
mas in for ma ti vos, ca ben do-lhe a co or de na ção, a nor -
ma ti za ção, a su per vi são e o con tro le da pu bli ci da de e
de pa tro cí ni os dos ór gãos e das en ti da des da Ad mi-
nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, di re ta e in di re ta, e de so ci-
e da des sob con tro le da União, e con vo car re des obri -
ga tó ri as de rá dio e te le vi são ten do como es tru tu ra bá -
si ca o Ga bi ne te, uma Se cre ta ria-Adjun ta e até três
Sub se cre ta ri as.

Art. 5º Ao Ga bi ne te Pes so al do Pre si den te da
Re pú bli ca com pe tem as ati vi da des de co or de na ção
de agen da, de se cre ta ria par ti cu lar, de ce ri mo ni al, de
aju dân cia de or dens e de or ga ni za ção do acer vo do -
cu men tal pri va do do Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 6º Ao Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal
da Pre si dên cia da Re pú bli ca com pe te as sis tir di re ta e 
ime di a ta men te ao Pre si den te da Re pú bli ca no de-
sem pe nho de suas atri bu i ções, pre ve nir a ocor rên cia
e ar ti cu lar o ge ren ci a men to de cri ses, em caso de
gra ve e imi nen te ame a ça à es ta bi li da de ins ti tu ci o nal,
re a li zar o as ses so ra men to pes so al em as sun tos mi li-
ta res e de se gu ran ça, co or de nar as ati vi da des de in -
te li gên cia fe de ral e de se gu ran ça da in for ma ção, ze -
lar, as se gu ra do o exer cí cio do po der de po lí cia, pela
se gu ran ça pes so al do Che fe de Esta do, do Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca, e res pec ti vos fa mi li a res, dos ti -
tu la res dos ór gãos es sen ci a is da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, e de ou tras au to ri da des ou per so na li da des
quan do de ter mi na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
bem como pela se gu ran ça dos pa lá ci os pre si den ci a is
e das re si dên ci as do Pre si den te e Vice-Pre si den te da 
Re pú bli ca, ten do como es tru tu ra bá si ca o Con se lho
Na ci o nal Anti dro gas, a Agên cia Bra si le i ra de Inte li-
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gên cia – ABIN, a Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas, o
Gab: riete, uma Se cre ta ria e uma Sub che fia.

§ 1º Com pe te, ain da, ao Ga bi ne te de Se gu ran ça
Insti tu ci o nal co or de nar e in te grar as ações do Go ver-
no nos as pec tos re la ci o na dos com as ati vi da des de
pre ven ção do uso in de vi do de subs tân ci as en tor pe-
cen tes que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca,
bem como aque las re la ci o na das com o tra ta men to, a
re cu pe ra ção e a re in ser çào so ci al de de pen den tes.

§ 2º A Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas de sem-
pe nha rá as ati vi da des de Se cre ta ria-Exe cu ti va do
Con se lho Na ci o nal Anti dro gas, ca ben do-lhe, ain da, a
ges tão do Fun do Na ci o nal Anti-dro gas – FUNAD.

§ 3º Os lo ca is onde o Che fe de Esta do e o Vice–
Pre si den te da Re pú bli ca tra ba lham, re si dem, es te jam
ou haja a imi nên cia de vi rem a es tar, e ad ja cên ci as,
são áre as con si de ra das de se gu ran ça das re fe ri das
au to ri da des, ca ben do ao Ga bi ne te de Se gu ran ça
Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca, para os fins 
do dis pos to nes te ar ti go, ado tar as ne ces sá ri as me di-
das para a sua pro te ção, bem como co or de nar a par -
ti ci pa ção de ou tros ór gãos de se gu ran ça nes sas
ações.

Art. 7º Ao Con se lho de Go ver no com pe te as ses-
so rar o Pre si den te da Re pú bli ca na for mu la ção de di -
re tri zes da ação go ver na men tal, di vi din do-se em dois
ní ve is de atu a ção:

I – Con se lho de Go ver no, in te gra do pe los Mi nis-
tros de Esta do, pe los ti tu la res dos ór gãos es sen ci a is
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, pelo Mi nis tro de Esta do
do Con tro le e da Trans pa rên cia, pe los ti tu la res das
Se cre ta ri as Espe ci a is do Con se lho de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al, de Aqüi cul tu ra e Pes ca,
de Po lí ti cas para as Mu lhe res e dos Di re i tos Hu ma nos
e pelo Advo ga do-Ge ral da União, que será pre si di do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ou, por sua de ter mi na-
ção, pelo Che fe da Casa Ci vil, e se cre ta ri a do por um
dos mem bros para esse fim de sig na do pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca;

II – Câ ma ras do Con se lho de Go ver no, a ser cri -
a das em ato do Po der Exe cu ti vo, com a fi na li da de de
for mu lar po lí ti cas pú bli cas se to ri a is cujo es co po ul tra-
pas se as com pe tên ci as de um úni co Mi nis té rio.

§ 1º Para de sen vol ver as ações exe cu ti vas das
Câ ma ras men ci o na das no in ci so II do ca put, se rão
cons ti tu í dos Co mi tês Exe cu ti vos, cuja com po si ção e
fun ci o na men to se rão de fi ni dos em ato do Po der Exe -
cu ti vo.

§ 2º O Con se lho de Go ver no re u nir-se-á me di-
an te con vo ca ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre as com pe-
tên ci as e o fun ci o na men to das Câ ma ras e Co mi tês a
que se re fe rem o in ci so II do ca put e o § 1º.

Art. 8º Ao Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al com pe te as ses so rar o Pre si den te da
Re pú bli ca na for mu la çâo de po lí ti cas e di re tri zes es -
pe ci fi cas, vol ta das ao de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al, pro du zin do in di ca ções nor ma ti vas, pro pos tas
po lí ti cas e acor dos de pro ce di men to, e apre ci ar pro -
pos tas de po lí ti cas pú bli cas e de re for mas es tru tu ra is
e de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al que lhe se -
jam sub me ti das pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com
vis tas na ar ti cu la ção das re la ções de go ver no com re -
pre sen tan tes da so ci e da de ci vil or ga ni za da e no con -
cer to en tre os di ver sos se to res da so ci e da de nele re -
pre sen ta dos.

§ 1º O Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al será pre si di do pelo Pre si den te da Re pú bli-
ca e in te gra do:

I – pelo Se cre tá rio Espe ci al do Con se lho de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, que será o seu
Se cre tá rio Exe cu ti vo;

II – pe los Mi nis tros de Esta do Che fes da Casa
Ci vil da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver no e
Ges tão Estra té gi ca da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca e do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu-
ci o nal;

III – pe los Mi nis tros de Esta do da Fa zen da; do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão; do De sen vol vi-
men to; Indús tria e Co mér cio Exte ri or; da Assis tên cia
So ci al; do Tra ba lho e Empre go; do Meio Ambi en te e
das Re la ções Exte ri o res;

IV – por no ven ta ci da dãos bra si le i ros, e res pec-
ti vas su plen tes, ma i o res de ida de, de ili ba da con du ta
e re co nhe ci da li de ran ça e re pre sen ta ti vi da de, to dos
de sig na dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca para man -
da tos de dois anos, fa cul ta da a re con du ção.

§ 2º Nos im pe di men tos, por mo ti vos jus ti fi ca dos,
dos mem bros ti tu la res, se rão con vo ca dos os seus su -
plen tes.

§ 3º Os in te gran tes re fe ri dos nos in ci sos I, II e III
te rão como su plen tes os Se cre tá ri os Exe cu ti vos ou
Se cre tá ri os Adjun tos das res pec ti vas Pas tas.

§ 4º O Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al re u nir-se-á por con vo ca ção do Pre si den te
da Re pú bli ca, e as re u niões se rão re a li za das com a
pre sen ça da ma i o ria dos seus mem bros.

§ 5º O Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al po de rá ins ti tu ir, si mul ta ne a men te, até
nove co mis sões de tra ba lho, de ca rá ter tem po rá rio,
des ti na das ao es tu do e ela bo ra ção de pro pos tas so -
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bre te mas es pe cí fi cos, a ser sub me ti dos à sua com -
po si ção ple ná ria, po den do re qui si tar, em ca rá ter tran -
si tó rio, sem pre ju í zo dos di re i tos e van ta gens a que
fa çam jus no ór gão ou en ti da de de ori gem, ser vi do res
de qual quer ór çáo ou en ti da de da Admi nis tra ção Pú -
bli ca Fe de ral, ne ces sá ri os aos seus tra ba lhos.

§ 6º O Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al po de rá re qui si tar dos ór gãos e en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral es tu dos e in for ma-
ções in dis pen sá ve is ao cum pri men to de suas com pe-
tên ci as.

§ 7º A par ti ci pa ção no Con se lho de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al será con si de ra da fun ção
re le van te e não será re mu ne ra da.

§ 8º É ve da da a par ti ci pa ção de con se lhe i ro de -
ten tor de di re i tos que re pre sen tem mais de cin co por
cen to do ca pi tal so ci al de em pre sa ina dim plen te com
a Re ce i ta Fe de ral ou com o Insti tu to Na ci o nal de Se -
gu ri da de So ci al, na apre ci a ção de ma té ri as per ti nen-
tes a es sas áre as.

Art. 9º Ao Con se lho Na ci o nal de Se gu ran ça Ali -
men tar e Nu tri ci o nal com pe te as ses so rar o Pre si den-
te da Re pú bli ca na for mu la ção de po lí ti cas e de fi ni ção
de di re tri zes para a ga ran tia do di re i to hu ma no à ali -
men ta ção, e es pe ci al men te in te grar as ações go ver-
na men ta is vi san do ao aten di men to da par ce la da po -
pu la ção que não dis põe de me i os para pro ver suas
ne ces si da des bá si cas, em es pe ci al o com ba te à
fome.

Art. 10. Ao Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener -
gé ti ca com pe te as ses so rar o Pre si den te da Re pú bli-
ca na for mu la ção de po li ti cas e di re tri zes de ener gia,
nos ter mos do art. 2º da Lei nº 9.478, de 6 de agos to
de 1997.

Art. 11. Ao Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de
Po lí ti cas de Trans por te com pe te as ses so rar o Pre si-
den te da Re pú bli ca na for mu la ção de po lí ti cas na ci o-
na is de in te gra ção dos di fe ren tes mo dos de trans por-
te de pes so as e bens, nos ter mos do art. 5º da Lei no
10.233, de 5 de ju nho de 2001.

Art. 12. Ao Advo ga do-Ge ral da União, o mais
ele va do ór gão de as ses so ra men to ju rí di co do Po der
Exe cu ti vo, in cum be as ses so rar o Pre si den te da Re -
pú bli ca em as sun tos de na tu re za ju rí di ca, ela bo ran do
pa re ce res e es tu dos ou pro pon do nor mas, me di das,
di re tri zes, as sis tir-lhe no con tro le in ter no da le ga li da-
de dos atos da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, su ge-
rir-lhe me di das de ca rá ter ju rí di co re cla ma das pelo in -
te res se pú bli co e apre sen tar-lhe as in for ma ções a ser 
pres ta das ao Po der Ju di ciá rio quan do im pug na do ato
ou omis são pre si den ci al, den tre ou tras atri bu i ções fi -

xa das na Lei Com ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro
de 1993.

Art. 13. À Asses so ria Espe ci al do Pre si den te da
Re pú bli ca com pe te as sis tir di re ta e ime di a ta men te ao 
Pre si den te da Re pú bli ca no de sem pe nho de suas
atri bu i ções e, es pe ci al men te, re a li zar es tu dos e con -
ta tos que por ele lhe se jam de ter mi na dos em as sun-
tos que sub si di em a co or de na ção de ações em se to-
res es pe cí fi cos do Go ver no, as sis tir ao Pre si den te da
Re pú bli ca, em ar ti cu la ção com o Ga bi ne te Pes so al,
na pre pa ra ção de ma te ri al de in for ma ção e de apo io,
de en con tros e au diên ci as com au to ri da des e per so-
na li da des na ci o na is e es tran ge i ras, pre pa rar a cor-
res pon dên cia do Pre si den te da Re pú bli ca com au to ri-
da des e per so na li da des es tran ge i ras, par ti ci par, jun -
ta men te com os de ma is ór gãos com pe ten tes, do pla -
ne ja men to, pre pa ra ção e exe cu ção das vi a gens de
que par ti ci pe o Pre si den te da Re pú bli ca, e en ca mi-
nhar e pro ces sar pro po si ções e ex pe di en tes da área
di plo má ti ca em tra mi ta ção na Pre si dên cia da Re pú-
bli ca.

Art. 14. A Se cre ta ria de Impren sa e Di vul ga ção
com pe te as sis tir di re ta e ime di a ta men te ao Pre si den-
te da Re pú bli ca no de sem pe nho de suas atri bu i ções,
e es pe ci al men te no que se re fe re à co ber tu ra jor na lís-
ti ca das au diên ci as con ce di das pela Pre si dên cia da
Re pú bli ca, ao re la ci o na men to do Pre si den te da Re-
pú bli ca com a im pren sa na ci o nal e in ter na ci o nal, à
co or de na ção do cre den ci a men to de pro fis si o na is de
im pren sa, do aces so e do flu xo a lo ca is onde ocor ram
ati vi da des de que par ti ci pe o Pre si den te da Re pú bli-
ca, à ar ti cu la ção ope ra ci o nal da im pren sa e dos ór -
gãos go ver na men ta is de co mu ni ca ção so ci al em
atos, even tos, so le ni da des e vi a gens de que par ti ci pe
o Pre si den te da Re pú bli ca, bem como pres tar apo io
jor na lís ti co e ad mi nis tra ti vo ao co mi tê de im pren sa do 
Pa lá cio do Pla nal to, pro mo ver a di vul ga ção de atos e
de do cu men ta ção para ór gãos pú bli cos e pres tar apo -
io aos ór gãos in te gran tes da Pre si dên cia da Re pú bli-
ca no re la ci o na men to com a im pren sa.

Art. 15. Ao Por ta-Voz da Pre si dên cia da Re pú bli-
ca com pe te as sis tir di re ta e ime di a ta men te ao Pre si-
den te da Re pú bli ca no de sem pe nho de suas atri bu i-
ções, re la ti va men te à co mu ni ca ção com a so ci e da de
por in ter mé dio da di vul ga ção dos atos do Pre si den te
da Re pú bli ca e re la ti va men te aos te mas que lhe fo-
rem de ter mi na dos, fa lan do em seu nome e pro mo-
ven do o es cla re ci men to do im pac to dos pro gra mas e
po lí ti cas de go ver no so bre os ci da dãos, con tri bu in do
para a sua com pre en são e ex pres san do os pon tos de
vis ta do Pre si den te da Re pú bli ca, por de ter mi na ção
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des te, em to das as co mu ni ca ções di ri gi das à so ci e-
da de e à im pren sa.

Art. 16. O Con se lho da Re pú bli ca e o Con se lho
de De fe sa Na ci o nal, com a com po si ção e as com pe-
tên ci as pre vis tas na Cons ti tu i ção, têm a or ga ni za ção
e o fun ci o na men to re gu la dos pe las Leis nº s 8.041, de 
5 ju nho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, res -
pec ti va men te.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho de De fe sa Na ci o-
nal e o Con se lho da Re pú bli ca te rão como Se cre tá ri-
os Exe cu ti vos, res pec ti va men te, o Che fe do Ga bi ne te
de Se gu ran ça Insti tu ci o nal e o Che fe da Casa Ci vil.

Art. 17. A Con tro la do ria-Ge ral da União com pe-
te as sis tir di re ta e ime di a ta men te ao Pre si den te da
Re pú bli ca no de sem pe nho de suas atri bu i ções, quan -
to aos as sun tos e pro vi dên ci as que, no âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, se jam ati nen tes à de fe sa do pa tri mô nio
pú bli co, ao con tro le in ter no, à au di to ria pú bli ca, às ati -
vi da des de ou vi do ria-ge ral e ao in cre men to da trans -
pa rên cia da ges tão no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli-
ca Fe de ral.

§ 1º A Con tro la do ria-Ge ral da União tem como
ti tu lar o Mi nis tro de Esta do do Con tro le e da Trans pa-
rên cia, e sua es tru tu ra bá si ca é cons ti tu í da por: Ga bi-
ne te, Asses so ria Ju rí di ca, Con se lho de Trans pa rên-
cia Pú bli ca e Com ba te à Cor rup ção, Co mis são de Co -
or de na ção de Con tro le Inter no, Sub con tro la do ria-Ge-
ral, Ou vi do ria-Ge ral da Re pú bli ca, Se cre ta ria Fe de ral
de Con tro le Inter no e até três Cor re ge do ri as.

§ 2º O Con se lho de Trans pa rên cia Pú bli ca e
Com ba te à Cor rup ção será com pos to pa ri ta ri a men te
por re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil or ga ni za da e
re pre sen tan tes do Go ver no Fe de ral.

Art. 18. À Con tro la do ria-Ge ral da União, no exer -
cí cio de sua com pe tên cia, cabe dar o de vi do an da-
men to às re pre sen ta ções ou de nún ci as fun da men ta-
das que re ce ber, re la ti vas a le são ou ame a ça de le-
são ao pa tri mô nio pú bli co, ve lan do por seu in te gral
des lin de.

§ 1º À Con tro la do ria-Ge ral da União, por seu ti -
tu lar, sem pre que cons ta tar omis são da au to ri da de
com pe ten te, cum pre re qui si tar a ins ta u ra ção de sin di-
cân cia, pro ce di men tos e pro ces sos ad mi nis tra ti vos
ou tros, e avo car aque les já em cur so em ór gão ou en -
ti da de da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, para cor ri-
gir-lhes o an da men to, in clu si ve pro mo ven do a apli ca-
ção da pe na li da de ad mi nis tra ti va ca bí vel.

§ 2º Cum pre à Con tro la do ria-Ge ral da União, na 
hi pó te se do § 1º, ins ta u rar sin di cân cia ou pro ces so
ad mi nis tra ti vo ou, con for me o caso, re pre sen tar ao

Pre si den te da Re pú bli ca para apu rar a omis são das
au to ri da des res pon sá ve is.

§ 3º A Con tro la do ria-Ge ral da União en ca mi-
nha rá à Advo ca cia-Ge ral da União os ca sos que con -
fi gu rem im pro bi da de ad mi nis tra ti va e to dos quan tos
re co men dem a in dis po ni bi li da de de bens, o res sar ci-
men to ao erá rio e ou tras pro vi dên ci as a car go da que-
le ór gão, bem como pro vo ca rá, sem pre que ne ces sá-
ria, a atu a ção do Tri bu nal de Con tas da União, da Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, dos ór gãos do Sis te ma
de Con tro le Inter no do Po der Exe cu ti vo Fe de ral e,
quan do hou ver in dí ci os de res pon sa bi li da de pe nal,
do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e do Mi nis té rio
Pú bli co, in clu si ve quan to a re pre sen ta ções ou de nún-
ci as que se afi gu ra rem ma ni fes ta men te ca lu ni o sas.

§ 4º Inclu em-se den tre os pro ce di men tos e pro -
ces sos ad mi nis tra ti vos de ins ta u ra ção e avo ca ção fa -
cul ta das à Con tro la do ria-Ge ral da União aque les ob -
je to do Tí tu lo V da Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 
1990, e do Ca pí tu lo V da Lei nº 8.429, de 2 de ju nho
de 1992, as sim como ou tros a ser de sen vol vi dos, ou
já em cur so, em ór gão ou en ti da de da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral, des de que re la ci o na dos a le são ou
ame a ça de le são ao pa tri mô nio pú bli co.

§ 5º Ao Mi nis tro de Esta do do Con tro le e da
Trans pa rên cia, no exer cí cio da sua com pe tên cia, in -
cum be, es pe ci al men te:

I –  de ci dir, pre li mi nar men te, so bre as re pre sen-
ta ções ou de nún ci as fun da men ta das que re ce ber, in -
di can do as pro vi dên ci as ca bí ve is;

II –  ins ta u rar os pro ce di men tos e pro ces sos ad -
mi nis tra ti vos a seu car go, cons ti tu in do as res pec ti vas
co mis sões, bem como re qui si tar a ins ta u ra ção da-
que les que ve nham sen do in jus ti fi ca da men te re tar da-
dos pela au to ri da de res pon sá vel;

III –  acom pa nhar pro ce di men tos e pro ces sos
ad mi nis tra ti vos em cur so em ór gãos ou en ti da des da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral;

IV –  re a li zar ins pe ções e avo car pro ce di men tos
e pro ces sos em cur so na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral, para exa me de sua re gu la ri da de, pro pon do a
ado ção de pro vi dên ci as, ou a cor re ção de fa lhas;

V –  efe ti var, ou pro mo ver, a de cla ra ção da nu li-
da de de pro ce di men to ou pro ces so ad mi nis tra ti vo,
bem como, se for o caso, a ime di a ta e re gu lar apu ra-
ção dos fa tos en vol vi dos nos au tos, e na nu li da de de -
cla ra da;

VI –  re qui si tar pro ce di men tos e pro ces sos ad -
mi nis tra ti vos já ar qui va dos por au to ri da de da Admi-
nis tra ção Pú bli ca Fe de ral;
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VII –  re qui si tar, a ór gão ou en ti da de da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral ou, quan do for o caso, pro por
ao Pre si den te da Re pú bli ca que se jam so li ci ta das, as
in for ma ções e os do cu men tos ne ces sá ri os a tra ba-
lhos da Con tro la do ria-Ge ral da União;

VIII –  re qui si tar aos ór gãos e às en ti da des fe de-
ra is os ser vi do res e em pre ga dos ne ces sá ri os à cons -
ti tu i ção das co mis sões ob je to do in ci so II, e de ou tras
aná lo gas, bem como qual quer ser vi dor ou em pre ga-
do in dis pen sá vel à ins tru ção do pro ces so;

IX –  pro por me di das le gis la ti vas ou ad mi nis tra ti-
vas e su ge rir ações ne ces sá ri as a evi tar a re pe ti ção
de ir re gu la ri da des cons ta ta das;

X –  re ce ber as re cla ma ções re la ti vas à pres ta-
ção de ser vi ços pú bli cos em ge ral e pro mo ver a apu -
ra ção do exer cí cio ne gli gen te de car go, em pre go ou
fun ção na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, quan do
não hou ver dis po si ção le gal que atri bua com pe tên ci-
as es pe ci fi cas a ou tros ór gãos;

XI –  de sen vol ver ou tras atri bu i ções de que o in -
cum ba o Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 19. Os ti tu la res dos ór gãos do Sis te ma de
Con tro le Inter no do Po der Exe cu ti vo Fe de ral de vem
ci en ti fi car o Mi nis tro de Esta do do Con tro le e da
Trans pa rên cia das ir re gu la ri da des ve ri fi ca das, e re-
gis tra das em seus re la tó ri os, ati nen tes a atos ou fa-
tos, atri bu í ve is a agen tes da Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral, dos qua is haja re sul ta do, ou pos sa re sul tar,
pre ju í zo ao Erá rio, de va lor su pe ri or ao li mi te fi xa do
pelo Tri bu nal de Con tas da União, re la ti va men te à to -
ma da de con tas es pe ci al ela bo ra da de for ma sim pli fi-
ca da.

Art. 20. De ve rão ser pron ta men te aten di das as
re qui si ções de pes so al, in clu si ve de téc ni cos, pelo Mi -
nis tro de Es ta do do Con tro le e da Trans pa rên cia, que
se rão ir re cu sá ve is.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos e as en ti da des da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral es tão obri ga dos a
aten der, no pra zo in di ca do, às de ma is re qui si ções e
so li ci ta ções do Mi nis tro de Esta do do Con tro le e da
Trans pa rên cia, bem como a co mu ni car-lhe a ins ta u ra-
ção de sin di cân cia, ou ou tro pro ces so ad mi nis tra ti vo,
e o res pec ti vo re sul ta do.

Art. 21. À Se cre ta ria Espe ci al do Con se lho de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al com pe te as-
ses so rar di re ta e ime di a ta men te o Pre si den te da Re -
pú bli ca na for mu la ção de po lí ti cas e di re tri zes es pe cí-
fi cas, bem como co or de nar e se cre ta ri ar o fun ci o na-
men to do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co
e So ci al, vi san do à ar ti cu la ção da so ci e da de ci vil or -
ga ni za da para a con se cu ção de um mo de lo de de-

sen vol vi men to con fi gu ra dor de um novo e am plo con -
tra to so ci al, ten do como es tru tu ra bá si ca o Ga bi ne te e 
até duas Sub se cre ta ri as.

Art. 22. À Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas para
as Mu lhe res com pe te as ses so rar di re ta e ime di a ta-
men te o Pre si den te da Re pú bli ca na for mu la ção, co -
or de na ção e ar ti cu la ção de po lí ti cas para as mu lhe-
res, bem como ela bo rar e im ple men tar cam pa nhas
edu ca ti vas e an ti dis cri mi na tó ri as de ca rá ter na ci o nal,
ela bo rar o pla ne ja men to de gê ne ro que con tri bua na
ação do go ver no fe de ral e de ma is es fe ras de go ver-
no, com vis tas na pro mo ção da igual da de, ar ti cu lar,
pro mo ver e exe cu tar pro gra mas de co o pe ra ção com
or ga nis mos na ci o na is e in ter na ci o na is, pú bli cos e pri -
va dos, vol ta dos à im ple men ta ção de po lí ti cas para as
mu lhe res, pro mo ver o acom pa nha men to da im ple-
men ta ção de le gis la ção de ação afir ma ti va e de fi ni-
ção de ações pú bli cas que vi sem ao cum pri men to dos 
acor dos, con ven ções e pla nos de ação as si na dos
pelo Bra sil, nos as pec tos re la ti vos à igual da de en tre
mu lhe res e ho mens e de com ba te à dis cri mi na ção,
ten do como es tru tu ra bá si ca o Con se lho Na ci o nal
dos Di re i tos da Mu lher, o Ga bi ne te e até três Sub se-
cre ta ri as.

Art. 23. À Se cre ta ria Espe ci al de Aqui cul tu ra e
Pes ca com pe te as ses so rar di re ta e ime di a ta men te o
Pre si den te da Re pú bli ca na for mu la ção de po lí ti cas e
di re tri zes para o de sen vol vi men to e o fo men to da pro -
du ção pes que i ra e aqüí co la e, es pe ci al men te, pro mo-
ver a exe cu ção e a ava li a ção de me di das, pro gra mas
e pro je tos de apo io ao de sen vol vi men to da pes ca ar-
te sa nal e in dus tri al, bem como de ações vol ta das à
im plan ta ção de in fra-es tru tu ra de apo io à pro du ção e
co mer ci a li za ção do pes ca do e de fo men to à pes ca e
aqüi cul tu ra, or ga ni zar e man ter o Re gis tro Ge ral da
Pes ca pre vis to no art. 93 do De cre to-Lei nº 221, de 28
de fe ve re i ro de 1967, nor ma ti zar e es ta be le cer, res -
pe i ta da a le gis la ção am bi en tal, me di das que per mi-
tam o apro ve i ta men to sus ten tá vel dos re cur sos pes -
que i ros al ta men te mi gra tó ri os e dos que es te jam su -
bex plo ta dos ou inex plo ta dos, bem como su per vi si o-
nar, co or de nar e ori en tar as ati vi da des re fe ren tes às
in fra-es tru tu ras de apo io à pro du ção e cir cu la ção do
pes ca do e das es ta ções e pos tos de aqüi cul tu ra e
man ter, em ar ti cu la ção com o Dis tri to Fe de ral, Esta -
dos e Mu ni cí pi os, pro gra mas ra ci o na is de ex plo ra ção
da aqú i cul tu ra em águas pú bli cas e pri va das, ten do
como es tru tu ra bá si ca o Ga bi ne te, o Con se lho Na ci o-
nal de Aqüi cul tu ra e Pes ca e até duas Sub se cre ta ri as.

§ 1º No exer cí cio das suas com pe tên ci as, ca be-
rá à Se cre ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e Pes ca:
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I –  con ce der li cen ças, per mis sões e au to ri za-
ções para o exer cí cio da pes ca co mer ci al e ar te sa nal
e da aqüi cul tu ra nas áre as de pes ca do ter ri tó rio na ci-
o nal, com pre en den do as águas con ti nen ta is e in te ri o-
res e o mar ter ri to ri al da Pla ta for ma Con ti nen tal, da
Zona Eco nô mi ca Exclu si va, áre as ad ja cen tes e
águas in ter na ci o na is, para a cap tu ra de:

a) es pé ci es al ta men te mi gra tó ri as,
con for me Con ven ção das Na ções Uni das
so bre os Di re i tos do Mar, ex ce tu an do-se os
ma mí fe ros ma ri nhos;

b) es pé ci es su bex plo ta das ou inex plo-
ta das;

c) es pé ci es so bre ex plo ta das ou ame a-
ça das de so bre ex plo ta ção, ob ser va do o dis -
pos to no § 6º do art. 27;

II – au to ri zar o ar ren da men to de em bar ca ções
es tran ge i ras de pes ca para ope rar na cap tu ra das
es pé ci es de que tra tam as alí ne as a e b do in ci so I,
ex ce to nas águas in te ri o res e no mar ter ri to ri al;

III – au to ri zar a ope ra ção de em bar ca ções es -
tran ge i ras de pes ca, nos ca sos pre vis tos em acor dos
in ter na ci o na is de pes ca fir ma dos pelo Bra sil, a exer -
cer suas ati vi da des nas con di ções e nos li mi tes es ta-
be le ci dos nos res pec ti vos pac tos;

IV – for ne cer ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te os
da dos do Re gis tro Ge ral da Pes ca re la ti vos às li cen-
ças, per mis sões e au to ri za ções con ce di das para pes -
ca e aqüi cul tu ra, para fins de re gis tro au to má ti co dos
be ne fi ciá ri os no Ca das tro Téc ni co Fe de ral de Ati vi da-
des Po ten ci al men te Po lu i do ras e Uti li za do ras de Re -
cur sos Ambi en ta is;

V – re pas sar ao 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 –
IBAMR, cin qüen ta por cen to das re ce i tas das ta xas
ou dos ser vi ços co bra dos em de cor rên cia das ati vi da-
des re la ci o na das no in ci so I, que se rão des ti na dos ao
cus te io das ati vi da des de fis ca li za ção da pes ca e da
aqüi cul tu ra;

VI – sub si di ar, as ses so rar e par ti ci par, em in te-
ra ção com o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, de
ne go ci a ções e even tos que en vol vam o com pro me ti-
men to de di re i tos e a in ter fe rên cia em in te res ses na ci-
o na is so bre a pes ca, a pro du ção e co mer ci a li za ção
do pes ca do e in te res ses do se tor nes te par ti cu lar;

VII – ope ra ci o na li zar a con ces são da sub ven ção
eco nô mi ca ao pre ço do óleo di e sel ins ti tu í da pela Lei
nº 9.445, de 14 de mar ço de 1997.

§ 2º Ao Con se lho Na ci o nal de Aqüi cul tu ra e
Pes ca, pre si di do pelo Se cre tá rio Espe ci al de Aqüi cul-

tu ra e Pes ca e com pos to na for ma es ta be le ci da em
re gu la men to pelo Po der Exe cu ti vo, com pe te sub si di ar
a for mu la ção da po lí ti ca na ci o nal para a pes ca e aqüi -
cul tu ra, pro pon do di re tri zes para o de sen vol vi men to e 
fo men to da pro du ção aqüí co la e pes que i ra, apre ci ar
as di re tri zes para o de sen vol vi men to do pla no de
ação de aqüi cul tu ra e pes ca, e pro por me di das des ti-
na das a ga ran tir a sus ten ta bi li da de da ati vi da de pes -
que i ra e aqüí co la.

Art. 24. À Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos Hu -
ma nos com pe te as ses so rar di re ta e ime di a ta men te o
Pre si den te da Re pú bli ca na for mu la ção de po lí ti cas e
di re tri zes vol ta das à pro mo ção dos di re i tos da ci da da-
nia, da cri an ça, do ado les cen te, do ido so e das mi no-
ri as e à de fe sa dos di re i tos das pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia e pro mo ção da sua in te gra ção à vida
co mu ni tá ria, bem como co or de nar a po lí ti ca na ci o nal
de di re i tos hu ma nos, em con for mi da de com as di re tri-
zes do Pro gra ma Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos –
PNDH, ar ti cu lar ini ci a ti vas e apo i ar pro je tos vol ta dos
para a pro te ção e pro mo ção dos di re i tos hu ma nos em 
âm bi to na ci o nal, tan to por or ga nis mos go ver na men-
ta is, in clu in do os Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju -
di ciá rio, como por or ga ni za ções da so ci e da de, e exer -
cer as fun ções de ou vi do ria-ge ral da ci da da nia, da
cri an ça, do ado les cen te, do ido so e das mi no ri as.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria Espe ci al dos Di re-
i tos Hu ma nos tem como es tru tu ra bá si ca o Con se lho
de De fe sa dos Di re i tos da Pes soa Hu ma na, o Con se-
lho Na ci o nal de Com ba te à Dis cri mi na ção, o Con se-
lho Na ci o nal de Pro mo ção do Di re i to Hu ma no à Ali -
men ta ção, o Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Cri -
an ça e do Ado les cen te, o Con se lho Na ci o nal dos Di -
re i tos da Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, o Con se-
lho Na ci o nal dos Di re i tos do Ido so, o Ga bi ne te e até
três Sub se cre ta ri as.

CAPÍTULO II
Dos Ministérios

SEÇÃO I
Da De no mi na ção

Art. 25. Os Mi nis té ri os são os se guin tes:
I – da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to;
II – da Assis tên cia So ci al;
III – das Ci da des;
IV – da Ciên cia e Tec no lo gia;
V – das Co mu ni ca ções;
VI – da Cul tu ra;
VII – da De fe sa;
VIII – do De sen vol vi men to Agrá rio;
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IX – do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or;

X – da Edu ca ção;
XI – do Espor te;
XII – da Fa zen da;
XIII – da Inte gra ção Na ci o nal;
XIV – da Jus ti ça;
XV – do Meio Ambi en te;
XVI – de Mi nas e Ener gia;
XVII  do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão;
XVIII  da Pre vi dên cia So ci al;
XIX  das Re la ções Exte ri o res;
XX – da Sa ú de;
XXI –  do Tra ba lho e Empre go;
XXII –  dos Trans por tes;
XXIII – do Tu ris mo.
§ 1º São Mi nis tros de Esta do os ti tu la res dos Mi -

nis té ri os, o Che fe da Casa Ci vil, o Che fe do Ga bi ne te
de Se gu ran ça Insti tu ci o nal, o Che fe da Se cre ta ria de
Co mu ni ca ção de Go ver no e Ges tão Estra té gi ca e o
Che fe da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca, o Advo ga do-Ge ral da União e o Mi nis tro de
Esta do do Con tro le e da Trans pa rên cia.

§ 2º O car go de Mi nis tro de Esta do Che fe do Ga -
bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da
Re pú bli ca é de na tu re za mi li tar e pri va ti vo de Ofi ci-
al-Ge ne ral das For ças Arma das.

Art. 26. Fica cri a do o Ga bi ne te do Mi nis tro de
Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome, vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca.

§ 1º Ao Mi nis tro de Esta do Extra or di ná rio de Se -
gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome com pe te:

I – for mu lar e co or de nar a im ple men ta ção da
Po lí ti ca Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o-
nal, com o ob je ti vo de ga ran tir o di re i to hu ma no à ali -
men ta ção no ter ri tó rio na ci o nal;

II – ar ti cu lar a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil no
es ta be le ci men to de di re tri zes para a Po lí ti ca Na ci o nal
de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal.

III –   pro mo ver a ar ti cu la ção en tre as po lí ti cas e
pro gra mas dos Go ver nos Fe de ral, Esta du a is e Mu ni-
ci pa is e as ações da so ci e da de ci vil li ga das à pro du-
ção ali men tar, ali men ta ção e nu tri ção;

IV –  es ta be le cer di re tri zes e su per vi si o nar e
acom pa nhar a im ple men ta ção de pro gra mas no âm -
bi to da Po lí ti ca Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar e
Nu tri ci o nal.

§ 2º Inte gram a es tru tu ra do Ga bi ne te do Mi nis-
tro de Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar

e Com ba te à Fome o Con se lho do Pro gra ma Co mu ni-
da de So li dá ria, a Se cre ta ria Exe cu ti va do Pro gra ma
Co mu ni da de So li dá ria e até duas Se cre ta ri as.

§ 3º O Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria, cri a do
pelo art. 12 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
fica vin cu la do ao Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do
Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à
Fome.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre a com po-
si ção e as com pe tên ci as do Con se lho do Pro gra ma
Co mu ni da de So li dá ria.

SE ÇÃO II
Das Áre as de Com pe tên cia

Art. 27. Os as sun tos que cons ti tu em áre as de
com pe tên cia de cada Mi nis té rio são os se guin tes:

I –  Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te-
ci men to:

a) po lí ti ca agrí co la, abran gen do pro du-
ção e co mer ci a li za ção, abas te ci men to, ar-
ma ze na gem e ga ran tia de pre ços mí ni mos;

b) pro du ção e fo men to agro pe cuá rio,
in clu si ve das ati vi da des da he ve i cul tu ra;

c) mer ca do, co mer ci a li za ção e abas te-
ci men to agro pe cuá rio, in clu si ve es to ques re -
gu la do res e es tra té gi cos;

d) in for ma ção agrí co la;
e) de fe sa sa ni tá ria ani mal e ve ge tal;
f) fis ca li za ção dos in su mos uti li za dos

nas ati vi da des agro pe cuá ri as e da pres ta-
ção de ser vi ços no se tor;

g) clas si fi ca ção e ins pe ção de pro du-
tos e de ri va dos ani ma is e ve ge ta is, in clu si ve
em ações de apo io às ati vi da des exer ci das
pelo Mi nis té rio da Fa zen da, re la ti va men te
ao co mér cio ex te ri or;

h) pro te ção, con ser va ção e ma ne jo do
solo, vol ta dos ao pro ces so pro du ti vo agrí co-
la e pe cuá rio;

i) pes qui sa tec no ló gi ca em agri cul tu ra
e pe cuá ria;

j) me te o ro lo gia e cli ma to lo gia;
l) co o pe ra ti vis mo e as so ci a ti vis mo ru-

ral;
m) ener gi za ção ru ral, agro e ner gia, in-

clu si ve ele tri fi ca ção ru ral;
n) as sis tên cia téc ni ca e ex ten são ru ral;
o) po lí ti ca re la ti va ao café, açú car e ál -

co ol;
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p) pla ne ja men to e exer cí cio da ação
go ver na men tal nas ati vi da des do se tor agro -
in dus tri al ca na vi e i ro.

II –  Mi nis té rio da Assis tên cia So ci al:

a) po lí ti ca na ci o nal de as sis tên cia so ci al;
b) nor ma ti za ção, ori en ta ção, su per vi-

são e ava li a ção da exe cu ção da po lí ti ca de
as sis tên cia so ci al;

c) ori en ta ção, acom pa nha men to, ava li a-
ção e su per vi são de pla nos, pro gra mas e pro -
je tos re la ti vos à área da as sis tên cia so ci al;

d) ar ti cu la ção, co or de na ção e ava li a-
ção dos pro gra mas so ci a is do go ver no fe de-
ral;

e) ges tão do Fun do Na ci o nal de Assis -
tên cia So ci al;

f) apro va ção dos or ça men tos ge ra is do 
Ser vi ço So ci al da Indús tria (SESI), do Ser vi-
ço So ci al do Co mér cio (SESC) e do Ser vi ço
So ci al do Trans por te (SEST).

III –  Mi nis té rio das Ci da des:

a) po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no;
b) po lí ti cas se to ri a is de ha bi ta ção, sa-

ne a men to am bi en tal, trans por te ur ba no e
trân si to;

c) pro mo ção, em ar ti cu la ção com as
di ver sas es fe ras de go ver no, com o se tor
pri va do e or ga ni za ções não– go ver na men-
ta is, de ações e pro gra mas de ur ba ni za ção,
de ha bi ta ção, de sa ne a men to bá si co e am-
bi en tal, trans por te ur ba no, trân si to e de sen-
vol vi men to ur ba no;

d) po lí ti ca de sub sí dio à ha bi ta ção po -
pu lar, sa ne a men to e trans por te ur ba no;

e) pla ne ja men to, re gu la ção, nor ma ti za-
ção e ges tão da apli ca ção de re cur sos em
po lí ti cas de de sen vol vi men to ur ba no, ur ba-
ni za ção, ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e
am bi en tal, trans por te ur ba no e trân si to;

f) par ti ci pa ção na for mu la ção das di re-
tri zes ge ra is para con ser va ção dos sis te mas
ur ba nos de água, bem como para a ado ção
de ba ci as hi dro grá fi cas como uni da des bá si-
cas do pla ne ja men to e ges tão do sa ne a-
men to.

IV –  Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia:

a) po lí ti ca na ci o nal de pes qui sa ci en tí-
fi ca e tec no ló gi ca;

b) pla ne ja men to, co or de na ção, su per-
vi são e con tro le das ati vi da des da ciên cia e
tec no lo gia;

c) po lí ti ca de de sen vol vi men to de in-
for má ti ca e au to ma ção;

d) po lí ti ca na ci o nal de bi os se gu ran ça;
e) po lí ti ca es pa ci al;
f) po lí ti ca nu cle ar;
g) con tro le da ex por ta ção de bens e

ser vi ços sen sí ve is.

V –  Mi nis té rio das Co mu ni ca ções:

a) po lí ti ca na ci o nal de te le co mu ni ca-
ções;

b) po lí ti ca na ci o nal de ra di o di fu são;
c) ser vi ços pos ta is, te le co mu ni ca ções

e ra di o di fu são.

VI –  Mi nis té rio da Cul tu ra:

a) po lí ti ca na ci o nal de cul tu ra;
b) pro te ção do pa tri mô nio his tó ri co e

cul tu ral;
c) de li mi ta ção das ter ras dos re ma nes-

cen tes das co mu ni da des dos qui lom bos,
bem como de ter mi na ção de suas de mar ca-
ções, que se rão ho mo lo ga das me di an te de -
cre to.

VII –  Mi nis té rio da De fe sa:

a) po lí ti ca de de fe sa na ci o nal;
b) po lí ti ca e es tra té gia mi li ta res;
c) dou tri na e pla ne ja men to de em pre-

go das For ças Ar ma das;
d) pro je tos es pe ci a is de in te res se da

de fe sa na ci o nal;
e) in te li gên cia es tra té gi ca e ope ra ci o-

nal no in te res se da de fe sa;
f) ope ra ções mi li ta res das For ças

Arma das;
g) re la ci o na men to in ter na ci o nal das

For ças Arma das;
h) or ça men to de de fe sa;
i) le gis la ção mi li tar;
j) po lí ti ca de mo bi li za ção na ci o nal;
l) po lí ti ca de ciên cia e tec no lo gia nas

For ças Arma das;
m) po lí ti ca de co mu ni ca ção so ci al nas

For ças Arma das;
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n) po lí ti ca de re mu ne ra ção dos mi li ta-
res e pen si o nis tas;

o) po lí ti ca na ci o nal de ex por ta ção de
ma te ri al de em pre go mi li tar, bem como fo-
men to às ati vi da des de pes qui sa e de sen-
vol vi men to, pro du ção e ex por ta ção em áre-
as de in te res se da de fe sa e con tro le da ex -
por ta ção de ma te ri al bé li co de na tu re za
con ven ci o nal;

p) atu a ção das For ças Arma das, quan -
do cou ber, na ga ran tia da lei e da or dem, vi -
san do à pre ser va ção da or dem pú bli ca e da
in co lu mi da de das pes so as e do pa tri mô nio,
bem como sua co o pe ra ção com o de sen vol-
vi men to na ci o nal e a de fe sa ci vil e ao apo io
ao com ba te a de li tos trans fron te i ri ços e am -
bi en ta is;

q) lo gís ti ca mi li tar;
r) ser vi ço mi li tar;
s) as sis tên cia à sa ú de, so ci al e re li gi o-

sa das For ças Arma das;
t) cons ti tu i ção, or ga ni za ção, efe ti vos,

ades tra men to e apres ta men to das for ças
na va is, ter res tres e aé re as;

u) po lí ti ca ma rí ti ma na ci o nal;
v) se gu ran ça da na ve ga ção aé rea e

do trá fe go aqua viá rio e sal va guar da da vida
hu ma na no mar;

x) po lí ti ca ae ro náu ti ca na ci o nal e atu a-
ção na po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men to
das ati vi da des ae ro es pa ci a is;

z) in fra-es tru tu ra ae ro es pa ci al, ae ro-
náu ti ca e ae ro por tuá ria;

VIII – Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio:

a) re for ma agrá ria;
b) pro mo ção do de sen vol vi men to sus -

ten tá vel do seg men to ru ral cons ti tu í do pe los
agri cul to res fa mi li a res;

IX – Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e 
Co mér cio Exte ri or:

a) po lí ti ca de de sen vol vi men to da in-
dús tria, do co mér cio e dos ser vi ços;

b) pro pri e da de in te lec tu al e trans fe rên-
cia de tec no lo gia;

c) me tro lo gia, nor ma li za ção e qua li da-
de in dus tri al;

d) po lí ti cas de co mér cio ex te ri or;

e) re gu la men ta ção e exe cu ção dos
pro gra mas e ati vi da des re la ti vas ao co mér-
cio ex te ri or;

f) apli ca ção dos me ca nis mos de de fe-
sa co mer ci al;

g) par ti ci pa ção em ne go ci a ções in ter-
na ci o na is re la ti vas ao co mér cio ex te ri or;

h) for mu la ção da po lí ti ca de apo io à
mi cro em pre sa, em pre sa de pe que no por te e 
ar te sa na to;

i) exe cu ção das ati vi da des de re gis tro
do co mér cio;

X – Mi nis té rio da Edu ca ção:

a) po lí ti ca na ci o nal de edu ca ção;
b) edu ca ção in fan til;
c) edu ca ção em ge ral, com pre en den-

do en si no fun da men tal, en si no mé dio, en si-
no su pe ri or, edu ca ção de jo vens e adul tos,
edu ca ção pro fis si o nal, edu ca ção es pe ci al e
edu ca ção a dis tân cia, ex ce to en si no mi li tar;

d) ava li a ção, in for ma ção e pes qui sa
edu ca ci o nal;

e) pes qui sa e ex ten são uni ver si tá ria;
f) ma gis té rio;
g) as sis tên cia fi nan ce i ra a fa mí li as ca-

ren tes para a es co la ri za ção de seus fi lhos
ou de pen den tes;

XI – Mi nis té rio do Espor te:

a) po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men-
to da prá ti ca dos es por tes;

b) in ter câm bio com or ga nis mos pú bli-
cos e pri va dos, na ci o na is, in ter na ci o na is e
es tran ge i ros, vol ta dos à pro mo ção do es-
por te;

c) es tí mu lo às ini ci a ti vas pú bli cas e pri -
va das de in cen ti vo às ati vi da des es por ti vas;

d) pla ne ja men to, co or de na ção, su per-
vi são e ava li a ção dos pla nos e pro gra mas
de in cen ti vo aos es por tes e de ações de de -
mo cra ti za ção da prá ti ca es por ti va e in clu são
so ci al por in ter mé dio do es por te;

XII – Mi nis té rio da Fa zen da:

a) mo e da, cré di to, ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, ca pi ta li za ção, pou pan ça po pu lar, se gu-
ros pri va dos e pre vi dên cia pri va da aber ta;

b) po lí ti ca, ad mi nis tra ção, fis ca li za ção
e ar re ca da ção tri bu tá ria e adu a ne i ra;
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c) ad mi nis tra ção fi nan ce i ra e con ta bi li-
da de pú bli cas;

d) ad mi nis tra ção das di vi das pú bli cas
in ter na e ex ter na;

e) ne go ci a ções eco nô mi cas e fi nan ce i-
ras com go ver nos, or ga nis mos mul ti la te ra is
e agên ci as go ver na men ta is;

f) pre ços em ge ral e ta ri fas pú bli cas e
ad mi nis tra das;

g) fis ca li za ção e con tro le do co mér cio
ex te ri or;

h) re a li za ção de es tu dos e pes qui sas
para acom pa nha men to da con jun tu ra eco-
nô mi ca;

i) au to ri za ção, res sal va das as com pe-
tên ci as do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal:

1. da dis tri bu i ção gra tu i ta de prê mi os a tí tu lo de 
pro pa gan da quan do efe tu a da me di an te sor te io,
vale-brin de, con cur so ou ope ra ção as se me lha da;

2. das ope ra ções de con sór cio, fun do mú tuo e
ou tras for mas as so ci a ti vas as se me lha das, que ob je ti-
vem a aqui si ção de bens de qual quer na tu re za;

3. da ven da ou pro mes sa de ven da de mer ca do-
ri as a va re jo, me di an te ofer ta pú bli ca e com re ce bi-
men to an te ci pa do, par ci al ou to tal, do res pec ti vo pre -
ço;

4. da ven da ou pro mes sa de ven da de di re i tos,
in clu si ve co tas de pro pri e da de de en ti da des ci vis, tais 
como hos pi tal, mo tel, clu be, ho tel, cen tro de re cre a-
ção ou alo ja men to e or ga ni za ção de ser vi ços de qual -
quer na tu re za com ou sem ra te io de des pe sas de ma -
nu ten ção, me di an te ofer ta pú bli ca e com pa ga men to
an te ci pa do do pre ço;

5. da ven da ou pro mes sa de ven da de ter re nos
lo te a dos a pres ta ções me di an te sor te io;

6. de qual quer ou tra mo da li da de de cap ta ção
an te ci pa da de pou pan ça po pu lar, me di an te pro mes-
sa de con tra pres ta ção em bens, di re i tos ou ser vi ços
de qual quer na tu re za;

7. da ex plo ra ção de lo te ri as, in clu si ve os swe-
eps ta kes e ou tras mo da li da des de lo te ri as re a li za das
por en ti da des pro mo to ras de cor ri das de ca va los;

XIII – Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal:

a) for mu la ção e con du ção da po lí ti ca
de de sen vol vi men to na ci o nal in te gra da;

b) for mu la ção dos pla nos e pro gra mas re gi o na is
de de sen vol vi men to;

c) es ta be le ci men to de es tra té gi as de
in te gra ção das eco no mi as re gi o na is;

d) es ta be le ci men to das di re tri zes e pri -
o ri da des na apli ca ção dos re cur sos dos pro -
gra mas de fi nan ci a men to de que tra ta a alí -
nea c do in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção
Fe de ral;

e) es ta be le ci men to das di re tri zes e pri -
o ri da des na apli ca ção dos re cur sos do Fun -
do de De sen vol vi men to da Ama zô nia e do
Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te;

f) es ta be le ci men to de nor mas para
cum pri men to dos pro gra mas de fi nan ci a-
men to dos fun dos cons ti tu ci o na is e das pro -
gra ma ções or ça men tá ri as dos fun dos de in -
ves ti men tos re gi o na is;

g) acom pa nha men to e ava li a ção dos
pro gra mas in te gra dos de de sen vol vi men to
na ci o nal;

h) de fe sa ci vil;
i) obras con tra as se cas e de in fra-es-

tru tu ra hí dri ca;
j) for mu la ção e con du ção da po lí ti ca

na ci o nal de ir ri ga ção;
l) or de na ção ter ri to ri al;
m) obras pú bli cas em fa i xas de fron te i-

ras;

XIV – Mi nis té rio da Jus ti ça:

a) de fe sa da or dem ju rí di ca, dos di re i-
tos po lí ti cos e das ga ran ti as cons ti tu ci o na is;

b) po lí ti ca ju di ciá ria;
c) di re i tos dos ín di os;
d) en tor pe cen tes, se gu ran ça pú bli ca,

Po lí ci as Fe de ral, Ro do viá ria e Fer ro viá ria
Fe de ral e do Dis tri to Fe de ral;

e) de fe sa da or dem eco nô mi ca na ci o-
nal e dos di re i tos do con su mi dor;

f) pla ne ja men to, co or de na ção e ad mi-
nis tra ção da po lí ti ca pe ni ten ciá ria na ci o nal;

g) na ci o na li da de, imi gra ção e es tran-
ge i ros;

h) ou vi do ria-ge ral dos ín di os e do con -
su mi dor;

i) ou vi do ria das po lí ci as fe de ra is;
j) as sis tên cia ju rí di ca, ju di ci al e ex tra ju-

di ci al. in te gral e gra tu i ta, aos ne ces si ta dos,
as sim con si de ra dos em lei;

l) de fe sa dos bens e dos pró pri os da
União e das en ti da des in te gran tes da Admi -
nis tra ção Pú bli ca Fe de ral in di re ta;
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m) ar ti cu la ção, in te gra ção e pro po si-
ção das ações do Go ver no nos as pec tos re -
la ci o na dos com as ati vi da des de re pres são
ao uso in de vi do, do trá fi co ilí ci to e da pro du-
ção não au to ri za da de subs tân ci as en tor pe-
cen tes e dro gas que ca u sem de pen dên cia
fí si ca ou psí qui ca;

XV – Mi nis té rio do Meio Ambi en te:

a) po lí ti ca na ci o nal do meio am bi en te e 
dos re cur sos hí dri cos;

b) po lí ti ca de pre ser va ção, con ser va-
ção e uti li za ção sus ten tá vel de ecos sis te-
mas, e bi o di ver si da de e flo res tas;

c) pro po si ção de es tra té gi as, me ca nis-
mos e ins tru men tos eco nô mi cos e so ci a is
para a me lho ria da qua li da de am bi en tal e do 
uso sus ten tá vel dos re cur sos na tu ra is;

d) po lí ti cas para in te gra ção do meio
am bi en te e pro du ção;

e) po lí ti cas e pro gra mas am bi en ta is
para a Ama zô nia Le gal;

f) zo ne a men to eco ló gi co-eco nô mi co;

XVI – Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia:

a) ge o lo gia, re cur sos mi ne ra is e ener -
gé ti cos;

b) apro ve i ta men to da ener gia hi dráu li-
ca;

c) mi ne ra ção e me ta lur gia;
d) pe tró leo, com bus tí vel e ener gia elé -

tri ca, in clu si ve nu cle ar;

XVII – Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão:

a) par ti ci pa ção na for mu la ção do pla-
ne ja men to es tra té gi co na ci o nal;

b) ava li a ção dos im pac tos so ci o e co nô-
mi cos das po lí ti cas e pro gra mas do Go ver no
Fe de ral e ela bo ra ção de es tu dos es pe ci a is
para a re for mu la ção de po lí ti cas;

c) re a li za ção de es tu dos e pes qui sas
para acom pa nha men to da con jun tu ra so ci o-
e co nô mi ca e ges tão dos sis te mas car to grá-
fi cos e es ta tís ti cos na ci o na is;

d) ela bo ra ção , acom pa nha men to e
ava li a ção do pla no plu ri a nu al de in ves ti men-
tos e dos or ça men tos anu a is;

e) vi a bi li za ção de no vas fon tes de re-
cur sos para os pla nos de go ver no;

f) for mu la ção de di re tri zes, co or de na-
ção das ne go ci a ções, acom pa nha men to e
ava li a ção dos fi nan ci a men tos ex ter nos de
pro je tos pú bli cos com or ga nis mos mul ti la te-
ra is e agên ci as go ver na men ta is;

g) co or de na ção e ges tão dos sis te mas
de pla ne ja men to e or ça men to fe de ral, de
pes so al ci vil, de or ga ni za ção e mo der ni za-
ção ad mi nis tra ti va, de ad mi nis tra ção de re-
cur sos da in for ma ção e in for má ti ca e de
ser vi ços ge ra is;

h) for mu la ção de di re tri zes e con tro le
da ges tão das em pre sas es ta ta is;

i) acom pa nha men to do de sem pe nho
fis cal do se tor pú bli co;

j) ad mi nis tra ção pa tri mo ni al;
l) po lí ti ca e di re tri zes para mo der ni za-

ção do Esta do;

XVIII – Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al:

a) pre vi dên cia so ci al;
b) pre vi dên cia com ple men tar;

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

a) po lí ti ca in ter na ci o nal;
b) re la ções di plo má ti cas e ser vi ços

con su la res;
c) par ti ci pa ção nas ne go ci a ções co-

mer ci a is, eco nô mi cas, téc ni cas e cul tu ra is
com go ver nos e en ti da des es tran ge i ras;

d) pro gra mas de co o pe ra ção in ter na ci-
o nal;

e) apo io a de le ga ções, co mi ti vas e re -
pre sen ta ções bra si le i ras em agên ci as e or-
ga nis mos in ter na ci o na is e mul ti la te ra is;

XX – Mi nis té rio da Sa ú de:

a) po lí ti ca na ci o nal de sa ú de;
b) co or de na ção e fis ca li za ção do Sis-

te ma Úni co de Sa ú de;
c) sa ú de am bi en tal e ações de pro mo-

ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de in di-
vi du al e co le ti va, in clu si ve a dos tra ba lha do-
res e dos ín di os;

d) in for ma ções de sa ú de;
e) in su mos crí ti cos para a sa ú de;
f) ação pre ven ti va em ge ral, vi gi lân cia

e con tro le sa ni tá rio de fron te i ras e de por tos
ma rí ti mos, flu vi a is e aé re os;
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g) vi gi lân cia de sa ú de, es pe ci al men te
quan to às dro gas, me di ca men tos e ali men-
tos;

h) pes qui sa ci en tí fi ca e tec no lo gia na
área de sa ú de;

XXI – Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go:

a) po lí ti ca e di re tri zes para a ge ra ção
de em pre go e ren da e de apo io ao tra ba lha-
dor;

b) po lí ti ca e di re tri zes para a mo der ni-
za ção das re la ções de tra ba lho;

c) fis ca li za ção do tra ba lho, in clu si ve do 
tra ba lho por tuá rio, bem como apli ca ção das
san ções pre vis tas em nor mas le ga is ou co -
le ti vas;

d) po lí ti ca sa la ri al;
e) for ma ção e de sen vol vi men to pro fis-

si o nal;
f) se gu ran ça e sa ú de no tra ba lho;
g) po lí ti ca de imi gra ção;
h) co o pe ra ti vis mo e as so ci a ti vis mo ur -

ba nos;

XXII – Mi nis té rio dos Trans por tes:

a) po lí ti ca na ci o nal de trans por tes fer-
ro viá rio, ro do viá rio e aqua viá rio;

b) ma ri nha mer can te, por tos e vias na -
ve gá ve is;

c) par ti ci pa ção na co or de na ção dos
trans por tes aero –  viá ri os;

XXIII – Mi nis té rio do Tu ris mo:

a) po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men-
to do tu ris mo;

b) pro mo ção e di vul ga ção do tu ris mo
na ci o nal, no Pais e no ex te ri or;

c) es tí mu lo às ini ci a ti vas pú bli cas e pri -
va das de iri cen ti vo às ati vi da des tu rís ti cas;

d) pla ne ja men to, co or de na ção, su per-
vi são e ava li a ção dos pla nos e pro gra mas
de in cen ti vo ao tu ris mo;

e) ges tão do Fun do Ge ral de Tu ris mo;
f) de sen vol vi men to do Sis te ma Bra si le-

i ro de Cer ti fi ca ção e Clas si fi ca ção das ati vi-
da des, em pre en di men tos e equi pa men tos
dos pres ta do res de ser vi ços tu rís ti cos.

§ 1º Em ca sos de ca la mi da de pú bli ca ou de
ne ces si da de de es pe ci al aten di men to à po pu la ção,
o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá dis por so bre a co -

la bo ra ção dos Mi nis té ri os com os di fe ren tes ní ve is
da Admi nis tra ção Pú bli ca.

§ 2º A com pe tên cia de que tra ta a alí nea m do
in ci so 1 será exer ci da pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to, quan do ba se a da em re-
cur sos do Orça men to Ge ral da União, e pelo Mi nis té-
rio de Mi nas e Ener gia, quan do ba se a da em re cur sos
vin cu la dos ao Sis te ma Elé tri co Na ci o nal.

§ 3º A com pe tên cia atri bu i da ao Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal de que tra ta a alí nea 1 do in ci so
XIII será exer ci da em con jun to com o Mi nis té rio da
De fe sa.

§ 4º A com pe tên cia atri bu i da ao Mi nis té rio do
Meio Ambi en te de que tra ta a alí nea f do in ci so XV
será exer ci da em con jun to com os Mi nis té ri os da Agri -
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to; do De sen vol vi-
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or; e da Inte gra ção
Na ci o nal.

§ 5º A com pe tên cia re la ti va aos di re i tos dos ín di-
os, atri bu i da ao Mi nis té rio da Jus ti ça na alí nea c do in -
ci so XIV in clui o acom pa nha men to das ações de sa ú-
de de sen vol vi das em prol das co mu ni da des in dí ge-
nas.

§ 6º No exer ci cio da com pe tên cia de que tra ta a
alí nea 1, do in ci so XV, nos as pec tos re la ci o na dos à
pes ca, ca be rá ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te:

I –  fi xar as nor mas, cri té ri os e pa drões de uso
para as es pé ci es so bre ex plo ta das ou ame a ça das de
so bre ex plo ta ção, as sim de fi ni das com base nos me -
lho res da dos ci en tí fi cos e exis ten tes, ex ce tu an do – se 
aque las a que se re fe re a alí nea a do in ci so 1 do § 1º
do art. 23;

II – sub si di ar, as ses so rar e par ti ci par, jun ta-
men te com a Se cre ta ria Espe ci al de Aqui cul tu ra e
Pes ca da Pre si dên cia da Re pú bli ca, em in te ra ção
com o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, de ne go-
ci a ções e even tos que en vol vam o com pro me ti men-
to de di re i tos e a in ter fe rên cia em in te res ses na ci o-
na is so bre a pes ca.

§ 7º Ca be rá ao De par ta men to de Po lí cia Fe de-
ral, in clu si ve me di an te a ação po li ci al ne ces sá ria, co i-
bir a tur ba çáo e o es bu lho pos ses só ri os dos bens e
dos pró pri os da União e das en ti da des in te gran tes da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral in di re ta, sem pre ju í zo
da res pon sa bi li da de das Po lí ci as Mi li ta res dos Esta -
dos pela ma nu ten ção da or dem pú bli ca.

§ 8º As com pe tên ci as atri bu i das ao Mi nis té rio
dos Trans por tes nas alí ne as a e b do in ci so XXII com -
pre en dem:

I –  a for mu la ção, co or de na ção e su per vi são das 
poli –  ti cas na ci o na is;
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II – a par ti ci pa ção no pla ne ja men to es tra té gi co,
O es ta be le ci men to de di re tri zes para sua im ple men-
ta ção e a de fi ni ção das pri o ri da des dos pro gra mas de
in ves ti men tos;

III –  a apro va ção dos pla nos de ou tor gas;
IV –  o es ta be le ci men to de di re tri zes para a re -

pre sen ta ção do Bra sil nos or ga nis mos in ter na ci o na is
e em con ven ções, acor dos e tra ta dos re fe ren tes aos
me i os de trans por tes;

V –  a for mu la ção e su per vi são da exe cu ção da
po lí ti ca re fe ren te ao Fun do de Ma ri nha Mer can te,
des ti na do à re no va ção, re cu pe ra ção e am pli a ção da
fro ta mer can te na ci o nal, em ar ti cu la ção com os Mi -
nis té ri os da Fa zen da, do De sen vol vi men to, Indús tria
e Co mér cio Exte ri or e do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão;

VI –  o es ta be le ci men to de di re tri zes para afre ta-
men to de em bar ca ções es tran ge i ras por em pre sas
bra si le i ras de na ve ga ção e para li be ra ção do trans-
por te de car gas pres cri tas.

§ 9º São man ti das as com pe tên ci as do Mi nis té-
rio da Fa zen da e da Ca i xa Eco nó mi ca Fe de ral pre vis-
tas no art. 18B da Lei nº 9.649, de 27 de maio de
1998, com a re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº
2.216-37, de 31 de agos to de 2001.

§ 10. Com pe te, ain da, ao Mi nis té rio da Jus ti ça,
atra vés da Po lí cia Fe de ral, a fis ca li za ção flu vi al, no to -
can te ao in ci so II do § 1º do art. 144 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

§ 11. A com pe tên cia atri bu i da ao Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, de que tra ta a
alí nea n do in ci so I, será exer ci da, tam bém, pelo Mi -
nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, re la ti va men te a
sua área de atu a ção.

SE ÇÃO III
Dos Órgãos Co muns aos Mi nis té ri os Ci vis

Art. 28. Ha ve rá, na es tru tu ra bá si ca de cada Mi -
nis té rio:

I –  Se cre ta ria – Exe cu ti va, ex ce to nos Mi nis té ri-
os da De fe sa e das Re la ções Exte ri o res;

II – Ga bi ne te do Mi nis tro;
III – Con sul to ria Ju rí di ca, ex ce to no Mi nis té rio

da Fa zen da.
§ 1º No Mi nis té rio da Fa zen da, as fun ções de

Con sul to na Ju rí di ca se rão exer ci das pela Pro cu ra do-
ria – Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, nos ter mos do art.
13 da Lei Com ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de
1993.

§ 2º Ca be rá ao Se cre tá rio Exe cu ti vo, ti tu lar do
ór gão a que se re fe re o in ci so I, além da su per vi são e

da co or de na ção das Se cre ta ri as in te gran tes da es tru-
tu ra do Mi nis té rio, exer cer as fun ções que lhe fo rem
atri bu í das pelo Mi nis tro de Esta do.

§ 3º Po de rá ha ver na es tru tu ra bá si ca de cada
Mi nis té rio, vin cu la do à Se cre ta ria-Exe cu ti va, um ór-
gão res pon sá vel pe las ati vi da des de ad mi nis tra ção
de pes so al, de ma te ri al, pa tri mo ni al, de ser vi ços ge -
ra is, de or ça men to e fi nan ças, de con ta bi li da de e de
tec no lo gia da in for ma ção e in for má ti ca.

SEÇÃO IV
Dos Órgãos Espe cí fi cos

Art. 29. Inte gram a es tru tu ra bá si ca:
I – do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e

Abas te ci men to o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí -
co la, o Con se lho De li be ra ti vo da Po lí ti ca do Café, a
Co mis são Espe ci al de Re cur sos, a Co mis são Exe cu-
ti va do Pla no da La vou ra Ca ca u e i ra, o Insti tu to Na ci o-
nal de Me te o ro lo gia e até cin co Se cre ta ri as;

II – do Mi nis té rio da Assis tên cia So ci al o Con se-
lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al, o Con se lho de
Arti cu la ção de Pro gra mas So ci a is e até três Se cre ta-
ri as;

III – do Mi nis té rio das Ci da des o Con se lho Cu ra-
dor do Fun do de De sen vol vi men to So ci al, o Con se lho
das Ci da des, o Con se lho Na ci o nal de Trân si to, até
qua tro Se cre ta ri as e o De par ta men to Na ci o nal de
Trân si to;

IV – do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia o
Con se lho Na ci o nal de Ciên cia e Tec no lo gia, o Con se-
lho Na ci o nal de In for má ti ca e Au to ma ção, a Co mis-
são de Co or de na ção das Ati vi da des de Me te o ro lo gia,
Cli ma to lo gia e Hi dro lo gia, o Insti tu to Na ci o nal de Pes -
qui sas Espa ci a is, o Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas
da Ama zô nia, o Insti tu to Na ci o nal de Tec no lo gia, o
Ins ti tu to Bra si le i ro de Infor ma ção em Ciên cia e Tec no-
lo gia, o Cen tro de Pes qui sas Re na to Archer, o Cen tro
Bra si le i ro de Pes qui sas Fí si cas, o Cen tro de Tec no lo-
gia Mi ne ral, o La bo ra tó rio Na ci o nal de Astro fí si ca, o
La bo ra tó rio Na ci o nal de Com pu ta ção Ci en tí fi ca, o
Mu seu de Astro no mia e Ciên ci as Afins, o Mu seu Pa -
ra en se Emi lio Go el di, o Obser va tó rio Na ci o nal, a Co -
mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu ran ça e até
qua tro Se cre ta ri as;

V – do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções até três
Se cre ta ri as;

VI – do Mi nis té rio da Cul tu ra, Con se lho Na ci o nal
de Po lí ti ca Cul tu ral, a Co mis são Na ci o nal de Incen ti vo
à Cul tu ra e até cin co Se cre ta ri as;

VII – do Mi nis té rio da De fe sa,o Con se lho de Avi -
a ção Ci vil, o Con se lho Mi li tar de De fe sa, o Co man do
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da Ma ri nha, o Co man do do Exér ci to, o Co man do da
Ae ro náu ti ca, o Esta do-Ma i or de De fe sa, a Esco la Su -
pe ri or de Gu er ra, o Hos pi tal das For ças Arma das, o
Cen tro de Ca ta lo ga ção das For ças Arma das, a Re-
pre sen ta ção Bra si le i ra na Jun ta Inte ra me ri ca na de
De fe sa, até qua tro Se cre ta ri as e um ór gão de Con tro-
le Inter no;

VIII – do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio
O Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ru ral Sus -
ten tá vel, o Con se lho Cu ra dor do Ban co da Ter ra e até
três Se cre ta ri as;

IX – do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria
e Co mér cio Exte ri or o Con se lho Na ci o nal de Me tro lo-
gia, Nor ma li za ção e Qu a li da de Indus tri al, o Con se lho
Na ci o nal das Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta-
ção, e até qua tro Se cre ta ri as;

X – do Mi nis té rio da Edu ca ção o Con se lho Na ci-
o nal de Edu ca ção, o Insti tu to Ben ja min Cons tant, o
Insti tu to Na ci o nal de Edu ca ção de Sur dos e até sete
Se cre ta ri as;

XI – do Mi nis té rio do Espor te o Con se lho Na ci o-
nal do Espor te e até três Se cre ta ri as;

XII – do Mi nis té rio da Fa zen da o Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal, o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa -
zen dá ria, o Con se lho de Re cur sos do Sis te ma Fi nan-
ce i ro Na ci o nal, o Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri -
va dos, o Con se lho de Re cur sos do Sis te ma Na ci o nal
de Se gu ros Pri va dos, de Pre vi dên cia Pri va da Aber ta
e de Ca pi ta li za ção, o Con se lho de Con tro le de Ati vi-
da des Fi nan ce i ras, a Câ ma ra Su pe ri or de Re cur sos
Fis ca is, os lº, 2º e 3º Con se lhos de Con tri bu in tes, o
Con se lho Di re tor do Fun do de Ga ran tia à Expor ta ção
– CFGE, o Co mi tê Bra si le i ro de No men cla tu ra, o Co -
mi tê de Ava li a ção de Cré di tos ao Exte ri or, a Pro cu ra-
do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, a Esco la de Admi -
nis tra ção Fa zen dá ria e até seis Se cre ta ri as;

XIII – do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, o
Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi -
nan ci a men to do Cen tro-Oes te, o Con se lho Admi nis-
tra ti vo da Re gião Inte gra da do De sen vol vi men to do
Dis tri to Fe de ral e Entor no, o Con se lho Na ci o nal de
De fe sa Ci vil, o Con se lho De li be ra ti vo para De sen vol-
vi men to da Ama zô nia, o Con se lho De li be ra ti vo para o 
De sen vol vi men to do Nor des te, o Gru po Exe cu ti vo
para Re cu pe ra ção Eco nô mi ca do Esta do do Espí ri to
San to e até cin co Se cre ta ri as;

XIV – do Mi nis té rio da Jus ti ça o Con se lho Na ci-
o nal de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria, o Con se lho
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, o Con se lho Fe de ral
Ges tor do Fun do de De fe sa dos Di re i tos Di fu sos, o
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, o De par ta men to de 

Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, o De par ta men to da Po lí-
cia Fer ro viá ria Fe de ral, a De fen so ria Pú bli ca da União 
e até cin co Se cre ta ri as;

XV – do Mi nis té rio do Meio Ambi en te o Con se-
lho Na ci o nal do Meio Ambi en te, o Con se lho Na ci o nal
da Ama zô nia Le gal, o Con se lho Na ci o nal de Re cur-
sos Hí dri cos, o Con se lho de Ges tâo do Pa tri mô nio
Ge né ti co, o Con se lho De li be ra ti vo do Fun do Na ci o nal
do Meio Ambi en te e até cin co Se cre ta ri as;

XVI – do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia até cin co
Se cre ta ri as;

XVII – do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men-
to e Ges tão a Co mis são de Fi nan ci a men tos Exter nos,
a Asses so ria Eco nô mi ca e até sete Se cre ta ri as;

XVIII – do Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al o
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia So ci al, o Con se lho
de Re cur sos da Pre vi dên cia So ci al, o Con se lho de
Ges tão da Pre vi dên cia Com ple men tar e até duas Se -
cre ta ri as;

XIX – do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res o
Ce ri mo ni al, a Se cre ta ria de Pla ne ja men to Di plo má ti-
co, a Inspe to ria-Ge ral do Ser vi ço Exte ri or, a Se cre ta-
ria-Ge ral das Re la ções Ex te ri o res, esta com pos ta de
até cin co Sub se cre ta ri as, a Se cre ta ria de Con tro le
Inter no, o Insti tu to Rio Bran co, as mis sões di plo má ti-
cas per ma nen tes, as re par ti ções con su la res, o Con -
se lho de Po lí ti ca Exter na e a Co mis são de Pro mo-
ções;

XX – do Mi nis té rio da Sa ú de o Con se lho Na ci o-
nal de Sa ú de, o Con se lho Na ci o nal de Sa ú de Su ple-
men tar e até cin co Se cre ta ri as;

XXI – do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go o
Con se lho Na ci o nal do Traba lho, o Con se lho Na ci o nal
de Imi gra ção, o Con se lho Cu ra dor do Fun do de Ga -
ran tia do Tem po de Ser vi ço, o Con se lho De li be ra ti vo
do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, o Con se lho Na -
ci o nal de Eco no mia So li dá ria e até qua tro Se cre ta ri-
as;

XXII – do Mi nis té rio dos Trans por tes até três Se -
cre ta ri as;

XXIII – do Mi nis té rio do Tu ris mo o Con se lho Na -
ci o nal de Tu ris mo e até duas Se cre ta ri as.

§ 1º O Con se lho de Po lí ti ca Exter na a que se re -
fe re o in ci so XIX será pre si di do pelo Mi nis tro de Esta -
do das Re la ções Exte ri o res e in te gra do pelo Se cre tá-
rio-Ge ral, pe los Sub se cre tá ri os-Ge ra is da Se cre ta-
ria-Ge ral das Re la ções Exte ri o res e pelo Che fe de
Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Ex te ri-
o res.

§ 2º Os ór gãos co le gi a dos in te gran tes da es tru-
tu ra do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, com ex ce-
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ção do Con se lho Na ci o nal de Eco no mia So li dá ria, te -
rão com po si ção tri par ti te, ob ser va da a pa ri da de en tre
re pre sen tan tes dos tra ba lha do res e dos em pre ga do-
res, na for ma es ta be le ci da pelo Po der Exe cu ti vo.

§ 3º Ao Con se lho de Avi a ção Ci vil, pre si di do
pelo Mi nis tro de Esta do da De fe sa e com pos to na for -
ma es ta be le ci da em re gu la men to pelo Po der Exe cu ti-
vo, com pe te pro por a po lí ti ca re la ti va ao se tor de avi a-
ção ci vil, ob ser va do o dis pos to na Lei Com ple men tar
nº 97, de 6 de se tem bro de 1999.

§ 4º Ao Con se lho de Arti cu la ção de Pro gra mas
So ci a is, pre si di do pelo Mi nis tro de Esta do da Assis-
tên cia So ci al e com pos to na for ma es ta be le ci da em
re gu la men to pelo Po der Exe cu ti vo, com pe te apre ci ar
pre vi a men te as pro pos tas de cri a ção, am pli a ção ou
al te ra ção de pro gra mas so ci a is man ti dos pelo Go ver-
no Fe de ral, bem como pro por me ca nis mos de ar ti cu-
la ção e in te gra ção de pro gra mas so ci a is e acom pa-
nhar a sua im ple men ta ção.

§ 5º A Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or, de que tra -
ta o art. 20B. da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
com a re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria no
2.216-37, de 31 de ou tu bro de 2001, terá sua vin cu la-
ção de fi ni da por ato do Po der Exe cu ti vo.

§ 6º O acrés ci mo de mais uma se cre ta ria nos
Mi nis té ri os das Co mu ni ca ções, da Cul tu ra, da De fe-
sa, da Edu ca ção, da Sa ú de, do Tra ba lho e Empre go,
e uma sub se cre ta ria no Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, ob ser va do o li mi te má xi mo cons tan te nos
in ci sos V, VI, VII, X, XIX, XX e XXI dar-se-á sem au -
men to de des pe sa.

CAPÍTULO III
Da trans for ma ção, trans fe rên cia,

ex tin ção e cri a ção de ór gãos e car gos

Art. 30. São cri a dos:
1 – O Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co

e So ci al;
II – O Con se lho Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men-

tar e Nu tri ci o nal;
III – a Asses so ria Espe ci al do Pre si den te da Re -

pú bli ca;
IV – a Se cre ta ria de Impren sa e Di vul ga ção da

Pre si dên cia da Re pú bli ca;
V – o Por ta-Voz da Pre si dên cia da Re pú bli ca;
VI – a Se cre ta ria Espe ci al do Con se lho de De -

sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al;
VII – a Se cre ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e Pes -

ca;
VIII – o Con se lho de Arti cu la ção de Pro gra mas

So ci a is;

IX – o Conselho Nacional de Aqüicultura e
Pesca;

X – o Mi nis té rio do Tu ris mo;
XI – o Con se lho de Trans pa rên cia Pú bli ca e

Com ba te à Cor rup ção;
XII – o Con se lho Na ci o nal de Pro mo ção do Di re-

i to Hu ma no à Ali men ta ção;
XIII – o Conselho Nacional de Economia

Solidária.
Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo dis po rá, em

re gu la men to, so bre a com po si ção e fun ci o na men to
dos Con se lhos re fe ri dos nos in ci sos I, II, VIII, IX, XI,
XII e XIII.

Art. 31. São trans for ma dos:
I – o Ga bi ne te do Pre si den te da Re pú bli ca em

Ga bi ne te Pes so al do Pre si den te da Re pú bli ca;
II – a Se cre ta ria de Esta do de Co mu ni ca ção de

Go ver no em Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver no
e Ges tão Estra té gi ca da Pre si dên cia da Re pú bli ca;

III – A Cor re ge do ria-Ge ral da União e sua Sub -
cor re ge do ria-Ge ral, res pec ti va men te, em Con tro la-
do ria-Ge ral da União e Sub con tro la do ria-Ge ral da
União, man ti das suas Cor re ge do ri as;

IV – a Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da Mu -
lher, do Mi nis té rio da Jus ti ça, em Se cre ta ria Espe ci al
de Po lí ti cas para as Mu lhe res da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca;

V – a Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos Hu ma-
nos, do Mi nis té rio da Jus ti ça, em Se cre ta ria Espe ci al
dos Di re i tos Hu ma nos da Pre si dên cia da Re pú bli ca;

VI – o Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo em Mi nis-
té rio do Espor te;

VII – a Se cre ta ria de Esta do de Assis tên cia So -
ci al em Mi nis té rio da Assis tên cia So ci al;

VIII – a Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi men to
Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca em Mi nis té rio
das Ci da des;

IX – o Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al em Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al;

X – o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to
Urba no em Con se lho das Ci da des.

Art. 32. São trans fe ri das as com pe tên ci as:
I – da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú-

bli ca, re la ti vas à co or de na ção po lí ti ca do Go ver no, ao
re la ci o na men to com o Con gres so Na ci o nal, à in ter lo-
cu ção com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí-
pi os e com os par ti dos po lí ti cos, para a Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca;

II – da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
re la ti vas ao Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria, para o
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Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do Extra or di ná rio de Se -
gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome;

III – da Se cre ta ria d.e Impren sa e Di vul ga ção do 
Ga bi ne te da Pre si dên cia da Re pú bli ca para a Se cre-
ta ria de Impren sa e Di vul ga ção da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca;

IV – da Aces só ria Espe ci al do Ga bi ne te do Pre -
si den te da Re pú bli ca pana a Asses so ria Espe ci al do
Pre si den te da Re pú bli ca;

V – do Por ta-Voz do Pre si den te da Re pú bli ca
para o Por ta-Voz da Pre si dên cia da Re pú bli ca;

VI – do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to, re la ti vas à aqüi cul tu ra e pes ca, para a 
Se cre ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e Pes ca;

VII – do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, re la ti-
vas ao tu ris mo, para o Mi nis té rio do Tu ris mo;

VIII – do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, re la ti vas à as sis tên cia so ci al, para o Mi nis té rio
da As sis tên cia So ci al;

IX – do Mi nis té rio da Jus ti ça, re la ti vas a di re i tos
da ci da da nia, da cri an ça, do ado les cen te, do ido so e
das mi no ri as, à de fe sa dos di re i tos das pes so as por -
ta do ras de de fi ciên cia e pro mo ção da sua in te gra ção
à vida co mu ni tá ria e ou vi do ria-ge ral dos di re i tos hu -
ma nos, para a Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos Hu-
ma nos da Pre si dên cia da Re pú bli ca;

X – do Mi nis té rio da Jus ti ça, re la ti vas ao trân si to,
para o Mi nis té rio das Ci da des;

XI – do Mi nis té rio dos Trans por tes, re la ti vas ao
trans por te ur ba no, para o Mi nis té rio das Ci da des.

Art. 33. São trans fe ri dos:
I – da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, o

Con se lho do Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria e sua
Se cre ta ria-Exe cu ti va, para o Ga bi ne te do Mi nis tro de
Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome;

II – da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, a Se cre ta ria de Assun tos Fe de ra ti vos e a Se -
cre ta ria de Assun tos Par la men ta res, para a Casa Ci -
vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, pas san do a de no mi-
nar-se, res pec ti va men te, Sub che fia de Assun tos Fe -
de ra ti vos e Sub che fia de Assun tos Par la men ta res;

III – o De par ta men to de Pes ca e Aqüi cul tu ra, da
Se cre ta ria de Apo io Ru ral e Co o pe ra ti vis mo do Mi nis-
té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to para a
Se cre ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e Pes ca da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca;

IV – o Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al,
do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al
para o Mi nis té rio da Assis tên cia So ci al;

V – o Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher,
do Mi nis té rio da Jus ti ça para a Se cre ta ria Espe ci al de
Po lí ti cas para as Mu lhe res da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca;

VI – o Con se lho de De fe sa dos Di re i tos da Pes -
soa Hu ma na, o Con se lho Na ci o nal de Com ba te à Dis -
cri mi na ção, o Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Cri -
an ça e do Ado les cen te, o Con se lho Na ci o nal dos Di -
re i tos da Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, o Con se-
lho Na ci o nal dos Di re i tos do Ido so, to dos do Mi nis té-
rio da Jus ti ça, para a Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos
Hu ma nos da Pre si dên cia da Re pú bli ca;

VII – o Con se lho Na ci o nal de Trân si to e o De-
par ta men to Na ci o nal de Trân si to, do Mi nis té rio da
Jus ti ça para o Mi nis té rio das Ci da des;

VIII – o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to
Urba no, da Pre si dên cia da Re pú bli ca para o Mi nis té-
rio das Ci da des, fi can do al te ra da a sua de no mi na ção
para Con se lho das Ci da des, ca ben do-lhe, além das
com pe tên ci as es ta be le ci das no art. 10 da Me di da
Pro vi só ria nº 2.220, de 4 de se tem bro de 2001, pro por
as di re tri zes para a dis tri bu i ção re gi o nal e se to ri al do
or ça men to do Mi nis té rio das Ci da des;

IX – o Con se lho Na ci o nal de Tu ris mo, do Mi nis-
té rio do Espor te e Tu ris mo para o Mi nis té rio do Tu ris-
mo.

Art. 34. São trans for ma dos os car gos:
I – de Mi nis tro de Esta do do Espor te e Tu ris mo

em Mi nis tro de Esta do do Espor te;
II – de Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia e

Assis tên cia So ci al em Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al;
III – de Mi nis tro de Esta do Cor re ge dor-Ge ral da

União em Mi nis tro de Esta do do Con tro le e da Trans -
pa rên cia;

IV – de Sub cor re ge dor-Ge ral da Cor re ge do-
ria-Ge ral da União em Sub con tro la dor-Ge ral da Con -
tro la do ria-Ge ral da União.

Art. 35. São cri a dos os car gos de Mi nis tro de
Esta do das Ci da des, de Mi nis tro de Esta do do Tu ris-
mo e de Mi nis tro de Esta do da Assis tên cia So ci al.

Art. 36. Fica cri a do o car go de Mi nis tro de Esta -
do Che fe da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver no
e Ges tão Estra té gi ca.

Art. 37. Fica cri a do o car go de Mi nis tro de Esta -
do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te
à Fome.

Art. 38. São cri a dos os car gos de na tu re za es -
pe ci al de Se cre tá rio Espe ci al do Con se lho de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, de Se cre tá rio Espe -
ci al de Aqüi cul tu ra e Pes ca, de Se cre tá rio Espe ci al
dos Di re i tos Hu ma nos e de Se cre tá rio Espe ci al de
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Po lí ti cas para as Mu lhe res da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca.

§ 1º Os car gos re fe ri dos no ca put te rão prer ro-
ga ti vas, ga ran ti as, van ta gens e di re i tos equi va len tes
aos de Mi nis tro de Esta do.

§ 2º A re mu ne ra ção dos car gos re fe ri dos no ca-
put é de R$8.280,00 (oito mil du zen tos e oi ten ta re a is).

Art. 39. Fi cam cri a dos:
I – um car go de na tu re za es pe ci al de Che fe do

Ga bi ne te Pes so al do Pre si den te da Re pú bli ca;
II – dois car gos de Sub se cre tá rio DAS 101.6, na

Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca;
III – um car go de na tu re za es pe ci al de Se cre tá-

rio Adjun to, na Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver-
no e Ges tão Estra té gi ca da Pre si dên cia da Re pú bli ca;

IV – cin co car gos de Asses sor Espe ci al DAS
102.6, na Asses so ria Espe ci al do Pre si den te da Re -
pú bli ca;

V – um car go de di re ção e as ses so ra men to su -
pe ri or DAS 101.6 de Por ta-Voz da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção dos car gos de
na tu re za es pe ci al re fe ri dos nos in ci sos I e III é de
R$8.000,00 (oito mil re a is).

Art. 40. São cri a dos, para o aten di men to ime di a-
to das ne ces si da des dos ór gãos cri a dos ou trans for-
ma dos por esta lei:

I – qua tro car gos de na tu re za es pe ci al de Se cre-
tá rio Exe cu ti vo, as sim dis tri bu í dos: um car go no Mi -
nis té rio do Tu ris mo, um car go no Mi nis té rio da Assis -
tên cia So ci al, um car go no Mi nis té rio das Ci da des e
um car go no Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do Extra or-
di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome;

II – dois car gos de Se cre tá rio Adjun to, DAS
101.6, as sim dis tri bu í dos: um car go na Se cre ta ria
Espe ci al do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al, e um car go na Se cre ta ria Espe ci al de
Aqüi cul tu ra e Pes ca.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam cri a dos, no âm bi to da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, sem au men to de des -
pe sa, dois car gos de na tu re za es pe ci al, qua tro cen tos
e de zes se is car gos em co mis são do Gru po-Di re ção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS e cen to e oi ten ta
e duas Fun ções Gra ti fi ca das – FG, sen do: vin te e seis 
DAS 6, ses sen ta e três DAS 5, cen to e cin qüen ta e
três DAS 4, qua ren ta e seis DAS 3, cen to e vin te e oito 
DAS 1 e cen to e oi ten ta e duas FG-2.

Art. 41. São ex tin tos, com a fi na li da de de com -
pen sar o au men to de des pe sa de cor ren te dos car gos
cri a dos pe los arts. 35, 36, 37, 38, 39 e 40, os car gos:

I – 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, de Se cre tá rio de Esta -
do de Di re i tos da Mu lher, de Se cre tá rio Espe ci al de
De sen vol vi men to Urba no, de Se cre tá rio de Esta do de 
Assis tên cia So ci al e de Se cre tá rio de Esta do dos Di -
re i tos Hu ma nos;

II – do Gru po-Di re ção e Asses so ra men to Su pe-
ri o res: cin co car gos DAS-5, dez car gos DAS-4, tre ze
car gos DAS-3, tre ze car gos DAS-2 e trin ta e dois car -
gos DAS-1.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam ex tin tos, no âm bi to da
ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, para com pen sa ção
dos car gos cri a dos no pa rá gra fo úni co do art. 40, oi to-
cen tos e cin co car gos em co mis são do Gru po-Di re-
ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS-2 e duas
mil, tre zen tas e cin qüen ta e duas Fun ções Gra ti fi ca-
das – FG, sen do: mil qui nhen tas e de zes se te FG-1, e
oi to cen tas e trin ta e cin co FG-3.

CAPÍTULO IV
Disposições Gerais, Finais e Transitórias

Art. 42. O acer vo pa tri mo ni al dos ór gãos ex tin-
tos, trans for ma dos, trans fe ri dos, in cor po ra dos ou
des mem bra dos por esta lei será trans fe ri do para os
mi nis té ri os, ór gãos e en ti da des que ti ve rem ab sor vi-
do as cor res pon den tes com pe tên ci as.

Pa rá gra fo úni co. O qua dro de ser vi do res efe ti-
vos dos ór gãos de que tra ta este ar ti go será trans fe ri-
do para os mi nis té ri os e ór gãos que ti ve rem ab sor vi-
do as cor res pon den tes com pe tên ci as.

Art. 43. É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a man ter
os ser vi do res e em pre ga dos da ad mi nis tra ção fe de ral
di re ta e in di re ta, ocu pan tes ou não de car go em co -
mis são ou fun ção de di re ção, che fia ou as ses so ra-
men to que, em 31 de de zem bro de 2002, se en con tra-
vam à dis po si ção de ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta.

Art. 44. É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a re ma-
ne jar. trans por, trans fe rir ou uti li zar as do ta ções or ça-
men tá ri as apro va das na Lei Orça men tá ria de 2003
em fa vor dos ór gãos ex tin tos, trans for ma dos, trans fe-
ri dos, in cor po ra dos ou des mem bra dos por esta lei,
man ti da a mes ma clas si fi ca ção fun ci o nal pro gra má ti-
ca, ex pres sa por ca te go ria de pro gra ma ção em seu
me nor ní vel, con for me de fi ni da no art. 3º, § 4º, da Lei
nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002, in clu si ve os tí tu los,
des cri to res, me tas e ob je ti vos, as sim como o res pec-
ti vo de ta lha men to por es fe ra or ça men tá ria, gru pos de 
des pe sa, fon tes de re cur sos, mo da li da des de apli ca-
ção e iden ti fi ca do res de uso.

§ 1º Apli cam-se os pro ce di men tos pre vis tos
no ca put aos cré di tos an te ci pa dos na for ma es ta-
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be le ci da no art. 65 da Lei nº 10.524, de 25 de ju lho
de 2002.

§ 2º Apli cam-se os pro ce di men tos pre vis tos no
ca put às do ta ções or ça men tá ri as do Mi nis té rio da
Jus ti ça alo ca das nas ru bri cas re la ci o na das com as
ati vi da des de que tra ta o § 4º do art. 3º da Lei nº
10.524, de 25 de ju lho de 2002.

§ 3º Os pro ce di men tos pre vis tos no ca put apli-
cam-se, igual men te, às do ta ções or ça men tá ri as
apro va das em fa vor das au tar qui as e fun da ções pú -
bli cas fe de ra is, cu jos ór gãos ju rí di cos pas sa ram a in -
te grar a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, cri a da pela Lei
nº 10.480, de 2 de ju lho de 2002.

Art. 45. Enquan to não dis pu se rem de qua dro de
pes so al per ma nen te:

I – os ser vi do res e em pre ga dos re qui si ta dos por 
ór gãos cu jas atri bu i ções fo ram trans fe ri das para o Mi -
nis té rio das Ci da des po de rão per ma ne cer à dis po si-
ção do re fe ri do Mi nis té rio, apli can do-se-lhes o dis-
pos to no pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº 9.007, de
17 de mar ço de 1995;

II – os Mi nis té ri os da Assis tên cia So ci al; das Ci -
da des; da De fe sa; do De sen vol vi men to Agrá rio; do
Espor te; e do Tu ris mo e o Ga bi ne te do Mi nis tro de
Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome po de rão re qui si tar ser vi do res da ad -
mi nis tra ção fe de ral di re ta para ter exer cí cio na que le ór -
gão, in de pen den te men te da fun ção a ser exer ci da.

Pa rá gra fo úni co. Exce to nos ca sos pre vis tos em
lei e até que se cum pram as con di ções de fi ni das nes -
te ar ti go, as re qui si ções de ser vi do res para os Mi nis-
té ri os re fe ri dos no ca put se rão ir re cu sá ve is e de ve rão
ser pron ta men te aten di das.

Art. 46. São trans fe ri das aos ór gãos que re ce be-
ram as atri bu i ções per ti nen tes e a seus ti tu la res as
com pe tên ci as e in cum bên ci as es ta be le ci das em leis
ge ra is ou es pe cí fi cas aos ór gãos trans for ma dos,
trans fe ri dos ou ex tin tos por esta lei, ou a seus ti tu la-
res.

Art. 47. O Po der Exe cu ti vo dis po rá, em de cre to,
na es tru tu ra re gi men tal dos mi nis té ri os, dos ór gãos
es sen ci a is, dos ór gãos de as ses so ra men to di re to e
ime di a to ao Pre si den te da Re pú bli ca, da Se cre ta ria
Espe ci al do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca, da Se cre ta-
ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e Pes ca da Pre si dên cia da 
Re pú bli ca, da Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas para
as Mu lhe res da Pre si dên cia da Re pú bli ca e da Con -

tro la do ria-Ge ral da União, so bre as com pe tên ci as e
atri bu i ções, de no mi na ção das uni da des e es pe ci fi ca-
ção dos car gos.

Art. 48. A es tru tu ra dos ór gãos es sen ci a is, dos
ór gãos de as ses so ra men to di re to e ime di a to ao Pre -
si den te da Re pú bli ca, da Se cre ta ria Espe ci al do
Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al,
da Se cre ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e Pes ca, da
Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos, da Se-
cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas para as Mu lhe res, da
Con tro la do ria-Ge ral da União e dos Mi nis té ri os de
que tra ta esta lei será im ple men ta da sem au men to
de des pe sa, ob ser va dos os quan ti ta ti vos to ta is de
car gos em co mis são e fun ções de con fi an ça e a des -
pe sa de les de cor ren te, vi gen tes em 31 de de zem bro
de 2002, ob ser va das as al te ra ções in tro du zi das por
esta lei.

Art. 49. As en ti da des in te gran tes da ad mi nis tra-
ção pú bli ca fe de ral in di re ta se rão vin cu la das aos ór -
gãos da Pre si dên cia da Re pú bli ca e aos mi nis té ri os,
se gun do as nor mas cons tan tes do § 1º do art. 4º e §
2º do art. 5º do De cre to-Lei nº 200, de 25 de fe ve re i ro
de 1967, e su je i tas à su per vi são exer ci da por ti tu lar
de ór gão de as sis tên cia ime di a ta ao Pre si den te da
Re pú bli ca ou por Mi nis tro de Esta do.

Pa rá gra fo úni co. A su per vi são de que tra ta este
ar ti go pode se fa zer di re ta men te, ou atra vés de ór-
gãos da es tru tu ra do mi nis té rio.

Art. 50. O Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre a or ga-
ni za ção, re or ga ni za ção, de no mi na ção de car gos e
fun ções e fun ci o na men to dos ór gãos e das en ti da des
da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral di re ta, au tár qui ca e
fun da ci o nal, me di an te apro va ção ou trans for ma ção
das es tru tu ras re gi men ta is.

Pa rá gra fo úni co. Para fins do dis pos to nes ta lei,
fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do, até 30 de ju nho de
2003, a trans fe rir, no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca
fe de ral, me di an te al te ra ção de de no mi na ção e es pe-
ci fi ca ção, sem au men to de des pe sa, car gos de na tu-
re za es pe ci al ou car gos e fun ções de con fi an ça do
Gru po-Di re ção Asses so ra men to Su pe ri o res (DAS),
Fun ções Gra ti fi ca das (FG) e Fun ções Co mis si o na-
das Téc ni cas.

Art. 51. Até que se jam apro va das as es tru tu ras
re gi men ta is dos ór gãos es sen ci a is e de as ses so ra-
men to da Pre si dên cia da Re pú bli ca, das Se cre ta ri as
Espe ci a is da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té-
ri os de que tra ta o art. 25, são man ti das as es tru tu ras,
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as com pe tên ci as, as atri bu i ções, a de no mi na ção das
uni da des e a es pe ci fi ca ção dos res pec ti vos car gos,
vi gen tes em 31 de de zem bro de 2002, ob ser va das as
al te ra ções in tro du zi das por esta lei.

§ 1º Caberá à Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência Social prestar a
assistência jurídica ao Ministé rio da Assistência
Social, enquanto este não dispuser de órgão
próprio de assessoramento jurídico.

§ 2º Ca be rá à Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio
do Espor te pres tar a as sis tên cia ju rí di ca ao Mi nis té rio
do Tu ris mo, en quan to este não dis pu ser de ór gão pró -
prio de as ses so ra men to ju rí di co.

§ 3º Ca be rá à Sub che fia para Assun tos Ju rí di-
cos da Casa Ci vil pres tar a as sis tên cia ju rí di ca ao Mi -
nis té rio das Ci da des e ao Ga bi ne te do Mi nis tro de
Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome, en quan to es tes não dis pu se rem de 
ór gão pró prio de as ses so ra men to ju rí di co.

Art. 52. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a atri -
bu ir a ór gão ou en ti da de da ad mi nis tra ção pú bli ca fe -
de ral di ver so da que le a que está atri bu í da a com pe-
tên cia a res pon sa bi li da de pela exe cu ção das ati vi da-
des de ad mi nis tra ção de pes so al, de ma te ri al, pa tri-
mo ni al, de ser vi ços ge ra is, de or ça men to e fi nan ças e 
de con tro le in ter no.

Art. 53. O Se cre tá rio-Ge ral e os Sub se cre tá ri os-
Ge ra is do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res se rão
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca en tre os Mi -
nis tros de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta.

Art. 54. O Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da
Mu lher será pre si di do pelo ti tu lar da Se cre ta ria Espe -
ci al de Po lí ti cas para as Mu lhe res da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, e terá a sua com po si ção, es tru tu ra ção,
com pe tên ci as e fun ci o na men to re vis tos por meio de
ato do Po der Exe cu ti vo, a ser edi ta do até 30 de ju nho
de 2003.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti-
cas para as Mu lhe res cons ti tu i rá, no pra zo de até no -
ven ta dias a con tar da pu bli ca ção des ta lei, gru po de
tra ba lho in te gra do por re pre sen tan tes da Se cre ta ria e 
da so ci e da de, para ela bo rar pro pos ta de re gu la men-
ta ção do Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher a
ser sub me ti da ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 55. Nos con se lhos de ad mi nis tra ção das
em pre sas pú bli cas, so ci e da des de eco no mia mis ta,
suas sub si diá ri as e con tro la das e de ma is em pre sas
em que a União, di re ta ou in di re ta men te, de te nha a

ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a voto, ha ve rá
sem pre um mem bro in di ca do pelo Mi nis tro de Esta do
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

Art. 56. O art. 7º-A da Lei nº 10.233, de 5 de
junho de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 7º-A O Co nit será pre si di do pelo
Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e terá
como mem bros os Mi nis tros de Esta do da
De fe sa, da Jus ti ça, da Fa zen da, do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, do De sen vol vi-
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or e das
Ci da des.

.....................................................”(NR)

Art. 57. O art. 16 da Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 16. O Coaf será com pos to por
ser vi do res pú bli cos de re pu ta ção ili ba da e
re co nhe ci da com pe tên cia, de sig na dos em
ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, den -
tre os in te gran tes do qua dro de pes so al efe -
ti vo do Ban co Cen tral do Bra sil, da Co mis-
são de Va lo res Mo bi liá ri os, da Su pe rin ten-
dên cia de Se gu ros Pri va dos, da Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, da Se cre ta-
ria da Re ce i ta Fe de ral, de ór gão de in te li-
gên cia do Po der Exe cu ti vo, do De par ta men-
to de Po li cia Fe de ral, do Mi nis té rio das Re -
la ções Exte ri o res e da Con tro la do ria-Ge ral
da União, aten den do, nes ses qua tro úl ti mos
ca sos, à in di ca ção dos res pec ti vos Mi nis tros
de Esta do.

.....................................................”(NR)

Art. 58. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 59. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio, es pe ci al men te as da Lei nº 9.649, de 27 de maio
de 1998, com as al te ra ções in tro du zi das pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.216-37, de 31 de agos to de 2001, e os
§§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 8.442, de 14 de ju lho de
1992.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 28 de abril de 2003.
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MENSAGEM Nº 1, DE 2003

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 V. Exas. o tex to da
Me di da Pro vi só ria nº 103, de 1º de ja ne i ro de 2003, que
“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”.

Bra sí lia, 1º de ja ne i ro dc 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM Inter mi nis te ri al nº 1/CC/MJ

Bra sí lia, 1º de ja ne i ro de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à su pe ri or de li be ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa pro pos ta de me di da pro vi só ria que
“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”.

2. O Pro gra ma de Go ver no con sa gra do nas ur -
nas em 27 de ou tu bro de 2002 im pli ca a ne ces si da de
de inú me ros ajus tes e al te ra ções na es tru tu ra mi nis-
te ri al e de ór gãos da Pre si dên cia da Re pú bli ca, de
modo a que se jam tra du zi dos em ações go ver na men-
ta is a car go des sas es tru tu ras e ins ti tu i ções os com -
pro mis sos de cam pa nha e as pro pos tas ven ce do ras
no ple i to pre si den ci al.

3. Assim, de modo a dar ao Go ver no de Vos sa
Exce lên cia os ins tru men tos ins ti tu ci o na is ade qua dos,
pro po mos al te ra ções na es tru tu ra fi xa da pela Lei nº
9.649, de 27 de maio de 1998, fi xan do, po rém, a nova
es tru tu ra em uma úni ca nor ma, con so li da da, que as -
se gu re a trans pa rên cia ne ces sá ria à com pre en são e
apli ca ção das re gras de com pe tên cia e de or ga ni za-
ção do Po der Exe cu ti vo.

4. Do pon to de vis ta das al te ra ções in tro du zi das,
cum pre sa li en tar:

a) a cri a ção, na es tru tu ra da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, como ór gãos es sen ci a is,
de dois no vos ór gãos: a Se cre ta ria de Co-
mu ni ca ção de Go ver no e Ges tão Estra té gi-
ca, cu jas com pe tên ci as en vol ve rão as atu al-
men te atri bu í das à Se cre ta ria de Esta do de
Co mu ni ca ção de Go ver no, agre gan do-se,
ain da, as com pe tên ci as re la ti vas à for mu la-
ção do pla ne ja men to es tra té gi co na ci o nal, a
aná li se e ava li a ção es tra té gi cas, a for mu la-
ção da con cep ção es tra té gi ca na ci o nal, a
ar ti cu la ção de cen tros de pro du ção de co-
nhe ci men to, pes qui sa e aná li se es tra té gi ca
na pro mo ção de es tu dos e ela bo ra ção de
ce ná ri os ex plo ra tó ri os, e a ela bo ra ção, co or-

de na ção e con tro le de pla nos, pro gra mas e
pro je tos de na tu re za es tra té gi ca, as sim ca-
rac te ri za dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;
e o Ga bi ne te Pes so al, ab sor ven do par te das 
fun ções an tes atri bu í das ao Ga bi ne te da
Pre si dên cia da Re pú bli ca;

b) a Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca re cu pe ra as fun ções de pro mo ção
da co or de na ção po lí ti ca do Go ver no, do re -
la ci o na men to com o Con gres so Na ci o nal e
os par ti dos po lí ti cos, a da in ter lo cu ção com
os es ta dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi-
os, man ten do, ain da, as de efe tu ar a ve ri fi-
ca ção pré via da cons ti tu ci o na li da de e le ga li-
da de dos atos pre si den ci a is, na aná li se do
mé ri to, da opor tu ni da de e da com pa ti bi li da-
de das pro pos tas com as di re tri zes go ver na-
men ta is, pro mo ver a pu bli ca ção e pre ser va-
ção dos atos ofi ci a is e su per vi si o nar e exe -
cu tar as ati vi da des ad mi nis tra ti vas da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca e su ple ti va men te da
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca;

c) a Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, as sim, tem suas com pe tên ci-
as re de fi ni das, ca ben do-lhe co la bo rar no re -
la ci o na men to da Pre si dên cia da Re pú bli ca
com as en ti da des da so ci e da de ci vil, e na
cri a ção e im ple men ta ção de ins tru men tos
de con sul ta e par ti ci pa ção po pu lar de in te-
res se do Po der Exe cu ti vo, bem como na
ela bo ra ção da agen da fu tu ra do Pre si den te
da Re pú bli ca, na pre pa ra ção e for mu la ção
de sub sí di os para os pro nun ci a men tos do
Pre si den te da Re pú bli ca, na pro mo ção de
aná li ses de po lí ti cas pú bli cas e te mas de in -
te res se do Pre si den te da Re pú bli ca, na re a-
li za ção de es tu dos de na tu re za po lí ti co-ins ti-
tu ci o nal e ou tras atri bu i ções que lhe fo rem
de sig na das pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

d) são man ti das as vin cu la ções dos
Con se lhos Na ci o nal de Po lí ti cas Ener gé ti-
cas e de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans-
por te à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Cria-se,
po rém, dois no vos ór gãos de con sul ta e as -
ses so ra men to do Pre si den te da Re pú bli ca:
o Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co
e So ci al e o Con se lho de Se gu ran ça Ali-
men tar e Nu tri ci o nal. No pri me i ro caso, tra-
ta-se de ins ti tu ir, no Bra sil, um ór gão se me-
lhan te ao que já exis te e de sen vol ve, com
êxi to, em vá ri os pa í ses, como Fran ça, Espa -
nha, Por tu gal, Ho lan da e ou tros, o pa pel de
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fó rum para a cons tru ção de con sen sos so-
bre ques tões re le van tes para o de sen vol vi-
men to eco nô mi co e so ci al. O Con se lho de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, a ser
com pos to por re pre sen tan tes do Go ver no e
por oi ten ta e dois re pre sen tan tes da so ci e-
da de ci vil, de sig na dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca den tre ci da dãos de re co nhe ci da
li de ran ça e re pre sen ta ti vi da de, irá as ses so-
rar o Pre si den te da Re pú bli ca na for mu la ção
de po lí ti cas e di re tri zes es pe cí fi cas, vol ta das
ao de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al,
pro du zin do in di ca ções nor ma ti vas, pro pos-
tas po lí ti cas e acor dos de pro ce di men to, e
apre ci a rá pro pos tas de po lí ti cas pú bli cas e
de re for mas es tru tu ra is e de de sen vol vi men-
to eco nô mi co e so ci al que lhe se jam sub me-
ti das pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com vis -
tas à ar ti cu la ção das re la ções de go ver no
com re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil or ga-
ni za da e a con cer ta ção en tre os di ver sos
se to res da so ci e da de nele re pre sen ta dos.
Será se cre ta ri a do pela Se cre ta ria Espe ci al
do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al, que terá a in cum bên cia de co or-
de nar e se cre ta ri ar o fun ci o na men to do
Con se lho, vi san do à ar ti cu la ção da so ci e da-
de ci vil or ga ni za da para a con se cu ção de
um mo de lo de de sen vol vi men to con fi gu ra-
dor de um novo e am plo con tra to so ci al, ten -
do como es tru tu ra bá si ca o Ga bi ne te e até
duas sub se cre ta ri as. Qu an to ao Con se lho
Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o-
nal, terá a com pe tên cia de as ses so rar o
Pre si den te da Re pú bli ca na for mu la ção de
po lí ti cas e de fi ni ção de di re tri zes para que o 
Go ver no ga ran ta o di re i to hu ma no à ali men-
ta ção, e es pe ci al men te in te grar as ações
go ver na men ta is vi san do o aten di men to da
par ce la da po pu la ção que não dis põe de
me i os para pro ver suas ne ces si da des bá si-
cas, em es pe ci al o com ba te à fome. Tra ta-se
de me di da des ti na da a ins ti tu ir uma ins tân-
cia con sul ti va es sen ci al ao êxi to do Pro gra-
ma Fome Zero, que tem como ob je ti vo cen -
tral as se gu rar a cada ci da dão bra si le i ro o di -
re i to es sen ci al à ali men ta ção, er ra di can do
essa gra ve ma ze la de nos so País. Para a
exe cu ção e co or de na ção de ações do Pro-
gra ma, é cri a do ain da o Ga bi ne te do Mi nis-
tro Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome, ao qual ca be rá for mu lar e 

co or de nar a im ple men ta ção da Po lí ti ca Na-
ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal,
com o ob je ti vo de ga ran tir o di re i to hu ma no
à ali men ta ção no ter ri tó rio na ci o nal, ar ti cu lar
a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil no es ta be-
le ci men to de di re tri zes para a Po lí ti ca Na ci o-
nal de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal,
pro mo ver a ar ti cu la ção en tre as po lí ti cas e
pro gra mas dos Go ver nos Fe de ral, es ta du a is
e mu ni ci pa is e as ações da so ci e da de ci vil
li ga das à pro du ção ali men tar, ali men ta ção e
nu tri ção e es ta be le cer di re tri zes e su per vi si-
o nar e acom pa nhar a im ple men ta ção de
pro gra mas no âm bi to da Po lí ti ca Na ci o nal
de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal;

e) pas sam a ser ór gãos da Pre si dên cia
da Re pú bli ca di re ta men te li ga dos ao Pre si-
den te da Re pú bli ca a Asses so ria Espe ci al,
que terá, den tre ou tras, as ta re fas de re a li-
zar es tu dos e con ta tos so li ci ta dos pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca em as sun tos que sub -
si di em a co or de na ção de ações em se to res
es pe cí fi cos do Go ver no e de as sis tir o Pre -
si den te da Re pú bli ca, em ar ti cu la ção com o
Ga bi ne te Pes so al, na pre pa ra ção de ma te ri-
al de in for ma ção e de apo io, de en con tros e
au diên ci as com au to ri da des e per so na li da-
des na ci o na is e es tran ge i ras, a Se cre ta ria
de Impren sa e Di vul ga ção, cu jas com pe tên-
ci as atu a is são pre ser va das, e o Por ta-Voz
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, as se gu ran-
do-lhes po si ção ins ti tu ci o nal ade qua das à
na tu re za e re le vân cia de suas fun ções para
a ade qua da co mu ni ca ção en tre a Pre si dên-
cia da Re pú bli ca e a so ci e da de;

f) a Cor re ge do ria-Ge ral da União pas -
sa a de no mi nar-se Con tro la do ria-Ge ral da
União, aten den do-se à ne ces si da de de ade -
qua ção da de no mi na ção às suas fun ções,
que en vol vem não so men te a cor re i ção in-
ter na do Po der Exe cu ti vo, mas tam bém o
con tro le in ter no, de na tu re za pre ven ti va, e
as ati vi da des de ou vi do ria-ge ral que, nos
ter mos do § 3º do art. 37 da Cons ti tu i ção,
de vem ser ori en ta das, in clu si ve, para tor nar
efe ti vo o di re i to de re cla ma ção dos usuá ri os
de ser vi ços pú bli cos e à pro te ção dos di re i-
tos do ci da dão fren te à Admi nis tra ção;

g) cria-se, ain da, por trans for ma ção da
atu al Se cre ta ria de Esta do de Di re i tos a Mu -
lher, a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas para
as Mu lhe res, com es co po re no va do e vol ta da
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ao exer cí cio das com pe tên ci as re la ti vas às
po lí ti cas es pe cí fi cas para as mu lhe res, bem
como ela bo rar e im ple men tar cam pa nhas
edu ca ti vas e an ti dis cri mi na tó ri as de ca rá ter
na ci o nal, ela bo rar o pla ne ja men to de gê ne ro
que con tri bua na ação do Go ver no Fe de ral e
de ma is es fe ras de go ver no com vis tas à pro -
mo ção da igual da de, ar ti cu lar, pro mo ver e
exe cu tar pro gra mas de co o pe ra ção com or-
ga nis mos na ci o na is e in ter na ci o na is, pú bli-
cos e pri va dos, vol ta dos à im ple men ta ção de 
po lí ti cas para as mu lhe res e pro mo ver o
acom pa nha men to da im ple men ta ção de le-
gis la ção de ação afir ma ti va e de ma is ins tru-
men tos re la ti vos à igual da de das mu lhe res e
de com ba te à dis cri mi na ção;

h) trans fe re-se a Se cre ta ria de Esta do
de Di re i tos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus ti ça
para a Pre si dên cia da Re pú bli ca, al te ran-
do-se, ain da, sua na tu re za para a de Se cre ta-
ria Espe ci al. Des ta for ma, esse tema que é
cen tral para a agen da go ver na men tal será ob -
je to de ma i or  des ta que, e o ór gão dele en car-
re ga do terá me lho res con di ções para atu ar na
de fe sa dos di re i tos da ci da da nia, da cri an ça,
do ado les cen te, do ido so e das mi no ri as e na
de fe sa dos di re i tos das pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia e pro mo ção da sua in te gra ção
à vida co mu ni tá ria, bem como co or de nar a
po lí ti ca na ci o nal de di re i tos hu ma nos, em
con for mi da de com as di re tri zes do Pro gra ma
Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos - PNDH.

i) cria-se, no âm bi to da Pre si dên cia, a
Se cre ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e Pes ca,
dan do-se a esse ór gão a pro je ção e des ta-
que que me re ce em vis ta da im por tân cia
des se seg men to da ati vi da de eco nô mi ca, in -
clu si ve, para as de ma is po lí ti cas de de sen-
vol vi men to eco nô mi co e so ci al. Com efe i to,
a ex ten são do li to ral bra si le i ro e de seus re -
cur sos hí dri cos, a ri que za de sua fa u na ma -
ri nha e o po ten ci al de con tri bu i ção da pes ca
e aqüi cul tu ra para a eco no mia e para a se-
gu ran ça ali men tar do País mais do que jus ti-
fi cam o des ta que que se pre ten de, por esse
meio, con fe rir ao se tor, em ar ti cu la ção com
as po lí ti cas de pre ser va ção do meio am bi-
en te e dos re cur sos na tu ra is. Cria-se, tam-
bém, o Con se lho Na ci o nal de Aqüi cul tu ra e
Pes ca, des ti na do a sub si di ar a for mu la ção
da po lí ti ca aqüí co la e pes que i ra do País,
pro por di re tri zes para o fo men to e de sen vol-
vi men to da pro du ção e apre ci ar di re tri zes
para o de sen vol vi men to do pla no de ação
do se tor e ga ran tir a sua sus ten ta bi li da de;

j) cria-se, na es tru tu ra mi nis te ri al, por
trans for ma ção da Se cre ta ria de Esta do de
Assis tên cia So ci al, o Mi nis té rio da Assis tên-
cia e Pro mo ção So ci al, que terá as com pe-
tên ci as de for mu lar a po lí ti ca na ci o nal de as -
sis tên cia so ci al, nor ma ti zar, ori en tar, su per vi-
si o nar e ava li ar a exe cu ção da po lí ti ca de as -
sis tên cia so ci al, além de, es sen ci al men te, ar -
ti cu lar, co or de nar e ava li ar os pro gra mas so -
ci a is do Go ver no Fe de ral, dan do-lhes a ne-
ces sá ria co e rên cia e au men tan do a sua ca-
pa ci da de de aten der às ne ces si da des dos ci -
da dãos ca ren tes, num se tor onde a di men-
são das di fi cul da des ge ra das pela de si gual-
da de de dis tri bu i ção da ren da e ca rên ci as
de cor ren tes da ex clu são so ci al é de sa fio que 
re quer uma aten ção es pe cí fi ca, for ta le cen do
a atu a ção do Po der Exe cu ti vo nas po lí ti cas
so ci a is em to dos os ní ve is de go ver no. Para
tan to, cria-se, ain da, o Con se lho de Arti cu la-
ção de Pro gra mas So ci a is, com a com pe tên-
cia de apre ci ar pre vi a men te as pro pos tas de
cri a ção, am pli a ção ou al te ra ção de pro gra-
mas so ci a is man ti dos pelo Go ver no Fe de ral,
bem cor no pro por me ca nis mos de ar ti cu la-
ção e in te gra ção de pro gra mas so ci a is e
acom pa nhar a sua im ple men ta ção;

l) cria-se, tam bém, o Mi nis té rio das Ci-
da des, que ab sor ve rá as fun ções da atu al
Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi men to
Urba no, con cen tran do, ain da as com pe tên ci-
as re la ti vas a trân si to ur ba no e trans por te ur -
ba no sob uma mes ma co or de na ção mi nis te-
ri al. Assim, são trans fe ri dos, do Mi nis té rio da
Jus ti ça, o De par ta men to e o Con se lho Na ci-
o na is de Trân si to e suas com pe tên ci as, per -
mi tin do uma ma i or in te gra ção das po lí ti cas
pú bli cas para as ci da des, onde se con cen-
tram pro ble mas cujo en fren ta men to re quer
ações co or de na das e ar ti cu la das de gran de
en ver ga du ra, e cujo êxi to é cen tral para a
pre ser va ção e me lho ria da qua li da de de vida
dos ci da dãos. O Mi nis té rio das Ci da des terá,
tam bém, a res pon sa bi li da de de for mu lar as
po lí ti cas se to ri a is de ha bi ta ção, sa ne a men to
am bi en tal, trans por te ur ba no e trân si to e pro -
mo ver, em ar ti cu la ção com as di ver sas es fe-
ras de go ver no, com o se tor pri va do e or ga ni-
za ções não-go ver na men ta is, ações e pro gra-
mas de ur ba ni za ção, de ha bi ta ção, de ha bi-
ta ção, de sa ne a men to bá si co e am bi en tal,
trans por te e de sen vol vi men to ur ba no, as po -
lí ti cas de sub sí dio à ha bi ta ção po pu lar, sa ne-
a men to e trans por te ur ba no e o pla ne ja men-
to, re gu la ção, nor ma ti za ção e ges tão da apli -
ca ção de re cur sos em po lí ti cas de de sen vol-
vi men to ur ba no, ur ba ni za ção, ha bi ta ção, sa-
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ne a men to bá si co e am bi en tal, trans por te ur-
ba no e trân si to;

m) por meio de des mem bra men to do
atu al Mi nis té rio do Espor te e do Tu ris mo,
cria-se os Mi nis té ri os do Espor te e o Mi nis té-
rio do Tu ris mo, de modo a su pe rar-se a ina-
de qua ção con ce i tu al da atu al su bor di na ção
de am bas as áre as a uma mes ma pas ta,
quan do se tra ta de áre as de com pe tên cia
dis tin tas e cu jos ob je ti vos me re cem aten ções
es pe cí fi cas e po lí ti cas di re ci o na is, por um
lado, à pro mo ção da pró pria ci da da nia, e por
ou tro, do de sen vol vi men to eco nô mi co. A im-
por tân cia de cada área se evi den cia à me di-
da que in ves ti men tos es ta ta is no fo men to da
ati vi da de es por ti va e no de sen vol vi men to do
tu ris mo pro du zi rão efe i tos po si ti vos e sig ni fi-
ca ti vos, quer no que se re fe re ao in cre men to
do in gres so de di vi sas ori un das da atra ção
do flu xo de tu ris tas para o País e da di na mi-
za ção do se tor de ser vi ços nas áre as de
trans por tes e ho te la ria e ser vi ços, com gran -
de po ten ci al de ab sor ção da mão-de-obra.

5. Para aten der às no vas es tru tu ras pro pos tas,
são es ta be le ci das as re gras que irão ori en tar a fi xa ção
de suas es tru tu ras re gi men ta is, fi xan do-se, em cada
caso, os ór gãos da es tru tu ra bá si ca que com po rão os
no vos ór gãos e mi nis té ri os, as sim como os de ma is já
exis ten tes. Li mi tan do-se o nú me ro de se cre ta ri as que
po de rão ser ins ti tu í das ob ser va dos os prin cí pi os da
es pe ci a li za ção, da con ti nu i da de e da ra zo a bi li da de, a
par tir das com pe tên ci as es ta be le ci das. Atri bui-se, as-
sim, em ra zão da na tu re za de cada caso, o sta tus mi -
nis te ri al aos seus ti tu la res, ou as se gu ra-se, no caso
das Se cre ta ri as Espe ci a is, os di re i tos, van ta gens e
prer ro ga ti vas de Mi nis tros de Esta do, de modo a evi-
tar-se dis tin ções não ra zoá ve is, mas sem a mul ti pli ca-
ção des ne ces sá ria de mi nis té ri os. No caso do Ga bi ne-
te do Mi nis tro Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e 
Com ba ter à Fome, op tou-se pela na tu re za ex tra or di-
ná ria ten do em vis ta a mis são con fe ri da ao seu ti tu lar,
no ta da men te a de en fren tar, por meio de um pro gra-
ma pri o ri tá rio e emer gen ci al de com ba te à fome e de
er ra di ca ção da po bre za, um dos pro ble mas mais gra-
ves exis ten tes no Bra sil, fru to da de su ma na con cen-
tra ção de ren da que há mais de trin ta anos per ma ne-
ce vir tu al men te inal te ra da.

6. A di re triz bá si ca ado ta da na pre sen te pro pos ta
é a de que a im plan ta ção das no vas es tru tu ras or ga ni-
za ci o na is far-se-á sem au men to da des pe sa au to ri za-
da para o exer cí cio de  2003 com car gos e fun ções de

con fi an ça. Des sa for ma, a apro va ção das es tru tu ras
re gi men ta is de pen de rá do re ma ne ja men to e trans for-
ma ção de car gos co mis si o na dos e fun ções de con fi an-
ça já exis ten tes, bem como da ex tin ção, como se pro -
mo ve por meio do ar ti go 41, de car gos já exis ten tes em 
quan ti da de ne ces sá ria para pro mo ver a re du ção da
des pe sa de cor ren te dos car gos que são cri a dos, em
nú me ro re du zi do, nos ter mos dos art. 36 a 40, ape nas
para su prir as ne ces si da des ime di a tas e cuja sa tis fa-
ção re quer a ma te ri a li za ção em lei em sen ti do ma te ri-
al. Atri bui-se ao Po der Exe cu ti vo, as sim, com pe tên cia
li mi ta da a 30 de ju nho de 2003 para apro var as no vas
es tru tu ras re gi men ta is pro mo ven do a trans for ma ção
de car gos, com al te ra ção de ní vel e de no mi na ção, mas 
sem au men to de des pe sa, de modo a que haja uma
cor re ta e trans pa ren te im ple men ta ção das no vas es-
tru tu ras ne ces sá ri as à ins ta la ção e fun ci o na men to do
Go ver no de Vos sa Exce lên cia.

7. A ur gên cia e re le vân cia es tão evi den ci a das
pela na tu re za da pró pria es tru tu ra mi nis te ri al que se
pre ten de im ple men tar, es sen ci al men te dis tin ta da
que vi go ra atu al men te, e que re fle te uma con cep ção
de or ga ni za ção do apa re lho do Esta do dis tin ta da que 
se pre ten de im ple men tar. A pre ce dên cia e re le vân cia
das po lí ti cas so ci a is e de de sen vol vi men to eco nô mi-
co que in te gram o Pro gra ma de Go ver no apro va do
pela so ci e da de bra si le i ra re cla mam a im ple men ta ção
ime di a ta de uma nova es tru tu ra de Go ver no que per -
mi ta, de ime di a to, a sua im ple men ta ção, sen do es-
sen ci al, para isso, que se jam cri a dos os ór gãos para
tan to ne ces sá ri os e vi a bi li za das as eta pas ne ces sá ri-
as à sua im ple men ta ção. Assim, jus ti fi ca-se a ado ção
da pre sen te me di da pro vi só ria, que não so men te con -
so li da a es tru tu ra go ver na men tal num úni co ins tru-
men to, com lhe ga ran te a or ga ni ci da de e co e rên cia
ne ces sá ri as.

8. Isso con si de ra do, cum pre des ta car que a me -
di da pro vi só ria não acar re ta rá au men to da des pe sa
pre vis ta, es tan do, as sim, cum pri dos os re qui si tos dos
arts. 16 e 17 da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF,
uma vez que as des pe sas re la ti vas a 2003 com os
atu a is car gos em co mis são e fun ções de con fi an ça já
fo ram in clu í das na Lei Orça men tá ria Anu al de 2003.

9. São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
nos le vam a sub me ter a Vos sa Exce lên cia a ane xa
pro pos ta de me di da pro vi só ria.

Res pe i to sa men te. – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil  – Már-
cio Tho maz Bas tos, Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça da 
Pre si dên cia da Re pú bli ca.
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PS-GSE nº 302

Bra sí lia, 28 de abril de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta 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, o in-

clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 7, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 103/03), que
“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”,
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. 

De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima, Pri me i ro Se-
cre tá rio.
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NOTA TÉCNICA DE MP –  Nº 04/2003

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 103, DE 1º DE JANEIRO DE 2003, 

QUANTO À ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA

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.

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria (MP) em exa me es ta be le ce a
es tru tu ra ad mi nis tra ti va da Pre si dên cia da Re pú bli ca
(PR), cons ti tu í da da Casa Ci vil, Se cre ta ria Ge ral, Se cre-
ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver no e Ges tão Estra té gi ca,
Ga bi ne te Pes so al e Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal.
De fi ne tam bém os ór gãos de as ses so ra men to ime di a to
que in te gram a Pre si dên cia da Re pú bli ca e os ór gãos de
con sul ta da Pre si dên cia. Esta be le ce ain da a com pe tên-
cia e a or ga ni za ção dos ór gãos men ci o na dos.

São de fi ni dos os vin te e três (23) mi nis té ri os que 
com põem a ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, sen do
con si de ra dos como Mi nis tros de Esta do seus ti tu la res
e mais o Che fe da Casa Ci vil, o Che fe do Ga bi ne te de
Se gu ran ça Insti tu ci o nal, o Che fe da Se cre ta ria de Co -
mu ni ca ção de Go ver no e Ges tão Estra té gi ca, o Che fe
da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, o
Advo ga do-Ge ral da União e o Con tro la dor-Ge ral da
União. Cria-se, vin cu la do à PR o Ga bi ne te do Mi nis tro
de Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome. Os as sun tos que cons ti tu em a área 
de com pe tên cia de cada mi nis té rio são es ta be le ci dos
na MP, bem como os ór gãos co muns aos mi nis té ri os
ci vis e os ór gãos es pe cí fi cos de cada mi nis té rio.

São cri a dos dez (10) no vos ór gãos no Po der Exe cu-
ti vo Fe de ral e são trans for ma dos igual nú me ro de ór gãos
exis ten tes. São tam bém trans fe ri dos vá ri os ór gãos e a
com pe tên cia de vá ri os ór gãos den tro da nova es tru tu ra
ad mi nis tra ti va cri a da pela me di da pro vi só ria. São ain da
trans for ma dos qua tro (04) car gos de Mi nis tro de Esta do.

Fo ram cri a dos os se guin tes car gos:

1) cin co (05) de Mi nis tro de Esta do;

2) qua tor ze (14) de na tu re za es pe ci al
(Se cre tá ri os, Sub se cre tá ri os, Se cre tá ri-
os-Exe cu ti vos, Se cre tá ri os-Adjun tos e Che fe
de Ga bi ne te Pes so al);

3) seis (06) car gos de di re ção e as ses-
so ra men to su pe ri or (DAS).

Para com pen sar o au men to de des pe sa de cor-
ren te dos car gos cri a dos pela me di da pro vi só ria são 
ex tin tos cin co (05) car gos de na tu re za es pe ci al de
se cre tá rio e se ten ta e três (73) car gos de di re ção e
as ses so ra men to su pe ri or (DAS).

II – Sub sí di os

Cabe à Co mis são Mis ta en car re ga da de dar pa re-
cer à re fe ri da me di da pro vi só ria, no pra zo im pror ro gá vel
de qua tor ze (14) dias con ta do da pu bli ca ção da MP, emi -
tir pa re cer úni co, onde se ma ni fes ta rá, den tre ou tros as -
pec tos, so bre sua ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
(ca put do art. 5º da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.).

Esta be le ce tam bém o § 1º do art. 5º da men ci o-
na da Re so lu ção que:

§ 1º O exa me de com pa ti bi li da de e ade-
qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra das Me di das
Pro vi só ri as abran ge a aná li se da re per cus são
so bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da União
e da im pli ca ção quan to ao aten di men to das
nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras vi gen tes,
em es pe ci al a con for mi da de com a Lei Com-
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei
do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as e a lei or ça men tá ria anu al.”

A Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº
01/CC./MJ., de 1º de ja ne i ro de 2003, dos Se nho res
Mi nis tros de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca e da Jus ti ça, que acom pa nha a Men -
sa gem nº 01, de 1º de ja ne i ro de 2003, do Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, in for ma o que se se gue:

6. A di re triz bá si ca ado ta da na pre sen-
te pro pos ta é de que a im plan ta ção das no -
vas es tru tu ras or ga ni za ci o na is far-se-á sem
au men to de des pe sa au to ri za da para o
exer cí cio de 2003 com car gos e fun ções de
con fi an ça. Des sa for ma, a apro va ção das
es tru tu ras re gi men ta is de pen de rá do re ma-
ne ja men to e trans for ma ção de car gos co-
mis si o na dos e fun ções de con fi an ça já exis -
ten tes, bem como da ex tin ção, como se pro -
mo ve por meio do art. 41, de car gos já exis -
ten tes em quan ti da de ne ces sá ria para pro-
mo ver a re du ção da des pe sa de cor ren te
dos car gos que são cri a dos, em nú me ro re -
du zi do, nos ter mos dos arts. 36 a 40, ape-
nas para su prir as ne ces si da des ime di a tas e 
cuja sa tis fa ção re quer a ma te ri a li za ção em
lei em sen ti do ma te ri al. Atri bui-se ao Po der
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Exe cu ti vo, as sim, com pe tên cia li mi ta da a 30
de ju nho de 2003 para apro var as no vas es -
tru tu ras re gi men ta is pro mo ven do a trans for-
ma ção de car gos, com al te ra ção de ní vel e
de no mi na ção, mas sem au men to de des pe-
sa, de modo a que haja uma cor re ta e trans -
pa ren te im ple men ta ção das no vas es tru tu-
ras ne ces sá ri as à ins ta la ção e fun ci o na men-
to do Go ver no de Vos sa Exce lên cia.”

A ma té ria tra ta da na Me di da Pro vi só ria nº
103/03, pe las in for ma ções cons tan tes do seu tex to
e da EM aci ma não tem re per cus são di re ta ou in di-
re ta nas re ce i tas e des pe sas cons tan tes do Orça-
men to da União para 2003 e por tan to não cabe a
esta Co mis são re a li zar exa me de ade qua ção quan -
to aos seus as pec tos fi nan ce i ro e or ça men tá rio pú -
bli cos.
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10258 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL736     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10259    737ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10260 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL738     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10261    739ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10262 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL740     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10263    741ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10264 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL742     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10265    743ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10266 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL744     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10267    745ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10268 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL746     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10269    747ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10270 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL748     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10271    749ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10272 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL750     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10273    751ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10274 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL752     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10275    753ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10276 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL754     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10277    755ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10278 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL756     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10279    757ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10280 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL758     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10281    759ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10282 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL760     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10283    761ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10284 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL762     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10285    763ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10286 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL764     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10287    765ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10288 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL766     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10289    767ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10290 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL768     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10291    769ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10292 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL770     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10293    771ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10294 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL772     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10295    773ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10296 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL774     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10297    775ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10298 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL776     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10299    777ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10300 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL778     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10301    779ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10302 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL780     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10303    781ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10304 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL782     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10305    783ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10306 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL784     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10307    785ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10308 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL786     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10309    787ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10310 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL788     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10311    789ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10312 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL790     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10313    791ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10314 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL792     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10315    793ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10316 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL794     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10317    795ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10318 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL796     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10319    797ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10320 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL798     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10321    799ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10322 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL800     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10323    801ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10324 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL802     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10325    803ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10326 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL804     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10327    805ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10328 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL806     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10329    807ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10330 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL808     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10331    809ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10332 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL810     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10333    811ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10334 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL812     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10335    813ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10336 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL814     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10337    815ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10338 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL816     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10339    817ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10340 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL818     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10341    819ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10342 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL820     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10343    821ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10344 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL822     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10345    823ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10346 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL824     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10347    825ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10348 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL826     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10349    827ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10350 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL828     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10351    829ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10352 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL830     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10353    831ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10354 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL832     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10355    833ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10356 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL834     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10357    835ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10358 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL836     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10359    837ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10360 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL838     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10361    839ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10362 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL840     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10363    841ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10364 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL842     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10365    843ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10366 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL844     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10367    845ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10368 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL846     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10369    847ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10370 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL848     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10371    849ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10372 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL850     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10373    851ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10374 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL852     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10375    853ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10376 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL854     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10377    855ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10378 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL856     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10379    857ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10380 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL858     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10381    859ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10382 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL860     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10383    861ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10384 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL862     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10385    863ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10386 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL864     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10387    865ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10388 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL866     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10389    867ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10390 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL868     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10391    869ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10392 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL870     



Emen das apre sen ta das pelo Re la tor,
como con clu são de seu pa re cer.

EMENDA DE REDAÇÃO 
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 103,

 DE 1º DE JANEIRO DE 2003

MENSAGEM Nº 1, DE 2003

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.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Ze nal do Cou ti nho

Art. 23. À Se cre ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e
Pes ca com pe te as ses so rar di re ta e ime di a ta men te o 
Pre si den te da Re pú bli ca na for mu la ção de po lí ti cas
e di re tri zes para o de sen vol vi men to e o fo men to da
pro du ção pes que i ra e aqüi co la e, es pe ci al men te,
pro mo ver a exe cu ção e a ava li a ção de me di das,
pro gra mas e pro je tos de apo io ao de sen vol vi men to
da pes ca ar te sa nal e in dus tri al, bem como de ações 
vol ta das à im plan ta ção de in fra-es tru tu ra de apo io á
pro du ção e co mer ci a li za ção do pes ca do e de fo-
men to à pes ca e aqüi cul tu ra, or ga ni zar e man ter o

Re gis tro Ge ral da Pes ca pre vis to no art. 93 do De-
cre to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de 1967, nor ma-
ti zar e es ta be le cer, res pe i ta da a le gis la ção am bi en-
tal, me di das que per mi tam o apro ve i ta men to sus ten-
tá vel dos re cur sos pes que i ros al ta men te mi gra tó ri os
e dos que es te jam su bex plo ta dos ou inex plo ta dos,
bem como su per vi si o nar, co or de nar e ori en tar as
ati vi da des re fe ren tes às in fra-es tru tu ras de apo io à
pro du ção e cir cu la ção do pes ca do e das es ta ções e
pos tos de aqüi cul tu ra e man ter, em ar ti cu la ção com
o Dis tri to Fe de ral, Esta dos e Mu ni cí pi os, pro gra mas
ra ci o na is de ex plo ra ção da aqüi cul tu ra em águas
pú bli cas e pri va das, ten do como es tru tu ra bá si ca o
Ga bi ne te, o Con se lho Na ci o nal de Aqüi cul tu ra e
Pes ca e até duas Sub se cre ta ri as.

EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se ao art. 27, in ci so V, alí nea d a se guin te re -
da ção:

d) ser vi ços pos tai, te le co mu ni ca ção e
ra di o di fu são.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003. – De pu-
ta do Ze nal do Cou ti nho.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10393    871ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10394 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL872     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10395    873ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10396 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL874     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  9 10397    875ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



10398 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL876     



ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL

O Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal,
cum prin do o que dis põe o § 1º do art. 10, da Re so lu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz sa ber que, nos ter mos do §
7º do 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, a
Me di da Pro vi só ria nº 103, de 1º de ja ne i ro de 2003,
que “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”, terá sua vi gên cia pror ro ga da pelo pe río do de ses -
sen ta dias, a par tir de 18 de abril de 2003, ten do em
vis ta que sua vo ta ção não foi en cer ra da nas duas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal.

Con gres so Na ci o nal, 15 de abril de 2003. –
Se nador José Sar ney, Pre si den te da Mesa do
Con gres so Na ci o nal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO V
Da De fe sa do Esta do e das 
Insti tu i ções De mo crá ti cas

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

CAPÍTULO III
Da Se gu ran ça Pú bli ca

Art. 144. A se gu ran ça pú bli ca, de ver do Esta do, di -
re i to e res pon sa bi li da de de to dos, é exer ci da para a pre -
ser va ção da or dem pú bli ca e da in co lu mi da de das pes -
so as e do pa tri mô nio, atra vés dos se guin tes ór gãos:

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

§ 1º A Po lí cia Fe de ral, ins ti tu í da por lei como
ór gão per ma nen te, or ga ni za do e man ti do pela
União e es tru tu ra do em car re i ra, des ti na-se a:”

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

II – pre ve nir e re pri mir o trá fi co ilí ci to de en tor pe-
cen tes e dro gas afins, o con tra ban do e o des ca mi nho,
sem pre ju í zo da ação fa zen dá ria e de ou tros ór gãos
pú bli cos nas res pec ti vas áre as de com pe tên cia;

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

TÍTULO VI
Da Tri bu ta ção e do Orça men to

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal

SEÇÃO VI
Da Re par ti ção das Re ce i tas Tri bu tá ri as

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

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

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;
....................................................................................

LEI Nº 8.041, DE 5 DE JUNHO DE 1990

Dis põe so bre a or ga ni za ção e o fun -
ci o na men to do Con se lho da Re pú bli ca.

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

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o re gi me ju rí di co dos
ser vi do res pú bli cos ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe-
de ra is.

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

TÍ TU LO V
Do Pro ces so Admi nis tra ti vo Dis ci pli nar

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 143. A au to ri da de que ti ver ciên cia de ir re-
gu la ri da de no ser vi ço pú bli co é obri ga da a pro mo ver
a sua apu ra ção ime di a ta, me di an te sin di cân cia ou
pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, as se gu ra da ao
acu sa do am pla de fe sa.

§ 1º Com pe te ao ór gão cen tral do Si pec su per vi-
si o nar e fis ca li zar o cum pri men to do dis pos to nes te
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ar ti go. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.527, de
10-12-97)

§ 2º Cons ta ta da a omis são no cum pri men to da
obri ga ção a que se re fe re o ca put des te ar ti go, o ti tu-
lar do ór gão cen tral do Si pec de sig na rá a co mis são
de que tra ta o art. 149. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
9.527, de 10-12-97)

§ 3º A apu ra ção de que tra ta o ca put, por so li ci-
ta ção da au to ri da de a que se re fe re, po de rá ser pro -
mo vi da por au to ri da de de ór gão ou en ti da de di ver so
da que le em que te nha ocor ri do a ir re gu la ri da de, me -
di an te com pe tên cia es pe cí fi ca para tal fi na li da de, de -
le ga da em ca rá ter per ma nen te ou tem po rá rio pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, pe los Pre si den tes das Ca -
sas do Po der Le gis la ti vo e dos Tri bu na is Fe de ra is e
pelo Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, no âm bi to do
res pec ti vo po der, ór gão ou en ti da de, pre ser va das as
com pe tên ci as para o jul ga men to que se se guir à apu -
ra ção. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.527, de

10-12-97)
Art. 144. As de nún ci as so bre ir re gu la ri da des se -

rão ob je to de apu ra ção, des de que con te nham a iden -
ti fi ca ção e o en de re ço do de nun ci an te e se jam for mu-
la das por es cri to, con fir ma da a au ten ti ci da de.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do o fato nar ra do não
con fi gu rar evi den te in fra ção dis ci pli nar ou ilí ci to pe-
nal, a de nún cia será ar qui va da, por fal ta de ob je to.

Art. 145. Da sin di cân cia po de rá re sul tar:
I – ar qui va men to do pro ces so;
II – apli ca ção de pe na li da de de ad ver tên cia ou

sus pen são de até 30 (trin ta) dias; 
III – ins ta u ra ção de pro ces so dis ci pli nar.
Pa rá gra fo úni co. O pra zo para con clu são da sin -

di cân cia não ex ce de rá 30 (trin ta) dias, po den do ser
pror ro ga do por igual pe río do, a cri té rio da au to ri da de
su pe ri or.

Art. 146. Sem pre que o ilí ci to pra ti ca do pelo ser -
vi dor en se jar a im po si ção de pe na li da de de sus pen-
são por mais de 30 (trin ta) dias, de de mis são, cas sa-
ção de apo sen ta do ria ou dis po ni bi li da de, ou des ti tu i-
ção de car go em co mis são, será obri ga tó ria a ins ta u-
ra ção de pro ces so dis ci pli nar.

CA PÍ TU LO II
Do Afas ta men to Pre ven ti vo

Art. 147. Como me di da ca u te lar e a fim de que o
ser vi dor não ve nha a in flu ir na apu ra ção da ir re gu la ri-
da de, a au to ri da de ins ta u ra do ra do pro ces so dis ci pli-
nar po de rá de ter mi nar o seu afas ta men to do exer cí-
cio do car go, pelo pra zo de até 60 (ses sen ta) dias,
sem pre ju í zo da re mu ne ra ção.

Pa rá gra fo úni co. O afas ta men to po de rá ser pror -
ro ga do por igual pra zo, fin do o qual ces sa rão os seus
efe i tos, ain da que não con clu í do o pro ces so.

CAPÍTULO III
Do Pro ces so Dis ci pli nar

Art. 148. O pro ces so dis ci pli nar é o ins tru men to
des ti na do a apu rar res pon sa bi li da de de ser vi dor por
in fra ção pra ti ca da no exer cí cio de suas atri bu i ções,
ou que te nha re la ção com as atri bu i ções do car go em
que se en con tre in ves ti do.

Art. 149. O pro ces so dis ci pli nar será con du zi do
por co mis são com pos ta de três ser vi do res es tá ve is
de sig na dos pela au to ri da de com pe ten te, ob ser va do
o dis pos to no § 3º do art. 143, que in di ca rá, den tre
eles, o seu pre si den te, que de ve rá ser ocu pan te de
car go efe ti vo su pe ri or ou de mes mo ní vel, ou ter ní vel
de es co la ri da de igual ou su pe ri or ao do in di ci a do.
(Re da ção dada pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)

§ 1º A Co mis são terá como se cre tá rio ser vi dor
de sig na do pelo seu pre si den te, po den do a in di ca ção
re ca ir em um de seus mem bros.

§ 2º Não po de rá par ti ci par de co mis são de sin di-
cân cia ou de in qué ri to, côn ju ge, com pa nhe i ro ou pa -
ren te do acu sa do, con san güí neo ou afim, em li nha
reta ou co la te ral, até o ter ce i ro grau.

Art. 150. A Co mis são exer ce rá suas ati vi da des
com in de pen dên cia e im par ci a li da de, as se gu ra do o
si gi lo ne ces sá rio à elu ci da ção do fato ou exi gi do pelo
in te res se da ad mi nis tra ção.

Pa rá gra fo úni co. As re u niões e as au diên ci as
das co mis sões te rão ca rá ter re ser va do.

Art. 151. O pro ces so dis ci pli nar se de sen vol ve
nas se guin tes fa ses:

I – ins ta u ra ção, com a pu bli ca ção do ato que
cons ti tu ir a co mis são;

II – in qué ri to ad mi nis tra ti vo, que com pre en de
ins tru ção, de fe sa e re la tó rio;

III – jul ga men to.
Art. 152. O pra zo para a con clu são do pro ces so

dis ci pli nar não ex ce de rá 60 (ses sen ta) dias, con ta dos
da data de pu bli ca ção do ato que cons ti tu ir a co mis-
são, ad mi ti da a sua pror ro ga ção por igual pra zo,
quan do as cir cuns tân ci as o exi gi rem.

§ 1º Sem pre que ne ces sá rio, a co mis são de di-
ca rá tem po in te gral aos seus tra ba lhos, fi can do seus
mem bros dis pen sa dos do pon to, até a en tre ga do re -
la tó rio fi nal.

§ 2º As re u niões da co mis são se rão re gis tra das
em atas que de ve rão de ta lhar as de li be ra ções ado ta-
das.
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SEÇÃO I
Do Inqué ri to

Art. 153. O in qué ri to ad mi nis tra ti vo obe de ce rá
ao prin cí pio do con tra di tó rio, as se gu ra da ao acu sa do
am pla de fe sa, com a uti li za ção dos me i os e re cur sos
ad mi ti dos em di re i to.

Art. 154. Os au tos da sin di cân cia in te gra rão o pro -
ces so dis ci pli nar, como peça in for ma ti va da ins tru ção.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de o re la tó rio da
sin di cân cia con clu ir que a in fra ção está ca pi tu la da
como ilí ci to pe nal, a au to ri da de com pe ten te en ca mi-
nha rá có pia dos au tos ao Mi nis té rio Pú bli co, in de pen-
den te men te da ime di a ta ins ta u ra ção do pro ces so dis -
ci pli nar.

Art. 155. Na fase do in qué ri to, a co mis são pro -
mo ve rá a to ma da de de po i men tos, aca re a ções, in-
ves ti ga ções e di li gên ci as ca bí ve is, ob je ti van do a co le-
ta de pro va, re cor ren do, quan do ne ces sá rio, a téc ni-
cos e pe ri tos, de modo a per mi tir a com ple ta elu ci da-
ção dos fa tos.

Art. 156. E as se gu ra do ao ser vi dor o di re i to de
acom pa nhar o pro ces so pes so al men te ou por in ter-
mé dio de pro cu ra dor, ar ro lar e re in qui rir tes te mu nhas,
pro du zir pro vas e con tra pro vas e for mu lar que si tos,
quan do se tra tar de pro va pe ri ci al.

§ 1º O pre si den te da co mis são po de rá de ne gar
pe di dos con si de ra dos im per ti nen tes, me ra men te pro -
te la tó ri os, ou de ne nhum in te res se para o es cla re ci-
men to dos fa tos.

§ 2º Será in de fe ri do o pe di do de pro va pe ri ci al,
quan do a com pro va ção do fato in de pen der de co nhe-
ci men to es pe ci al de pe ri to.

Art. 157. As tes te mu nhas se rão in ti ma das a de -
por me di an te man da do ex pe di do pelo pre si den te da
co mis são, de ven do a se gun da via, com o ci en te do in -
te res sa do, ser ane xa do aos au tos.

Pa rá gra fo úni co. Se a tes te mu nha for ser vi dor pú -
bli co, a ex pe di ção do man da do será ime di a ta men te co-
mu ni ca da ao che fe da re par ti ção onde ser ve, com a in di-
ca ção do dia e hora mar ca dos para in qui ri ção.

 Art. 158. O de po i men to será pres ta do oral men-
te e re du zi do a ter mo, não sen do lí ci to à tes te mu nha
tra zê- lo por es cri to.

§ 1º As tes te mu nhas se rão in qui ri das se pa ra da-
men te.

§ 2º Na hi pó te se de de po i men tos con tra di tó ri os
ou que se in fir mem, pro ce der-se-á à aca re a ção en tre
os de po en tes.

Art. 159. Con clu í da a in qui ri ção das tes te mu-
nhas, a co mis são pro mo ve rá o in ter ro ga tó rio do acu -

sa do, ob ser va dos os pro ce di men tos pre vis tos nos
arts. 157 e 158.

§ 1º No caso de mais de um acu sa do, cada um
de les será ou vi do se pa ra da men te, e sem pre que di -
ver gi rem em suas de cla ra ções so bre fa tos ou cir cuns-
tân ci as, será pro mo vi da a aca re a ção en tre eles.

 § 2º O pro cu ra dor do acu sa do po de rá as sis tir
ao in ter ro ga tó rio, bem como à in qui ri ção das tes te mu-
nhas, sen do-lhe ve da do in ter fe rir nas per gun tas e
res pos tas, fa cul tan do-se-lhe, po rém, re in qui ri-las, por 
in ter mé dio do pre si den te da co mis são.

Art. 160. Qu an do hou ver dú vi da so bre a sa ni da-
de men tal do acu sa do, a co mis são pro po rá à au to ri-
da de com pe ten te que ele seja sub me ti do a exa me
por jun ta mé di ca ofi ci al, da qual par ti ci pe pelo me nos
um mé di co psi qui a tra.

Pa rá gra fo úni co. O in ci den te de sa ni da de men tal
será pro ces sa do em auto apar ta do e apen so ao pro -
ces so prin ci pal, após a ex pe di ção do la u do pe ri ci al.

Art. 161. Ti pi fi ca da a in fra ção dis ci pli nar, será for-
mu la da a in di ca ção do ser vi dor, com a es pe ci fi ca ção
dos fa tos a ele im pu ta dos e das res pec ti vas pro vas.

§ 1º O in di ci a do será ci ta do por man da do ex pe-
di do pelo pre si den te da co mis são para apre sen tar de -
fe sa es cri ta, no pra zo de 10 (dez) dias, as se gu ran-
do-se-lhe vis ta do pro ces so na re par ti ção.

§ 2º Ha ven do dois ou mais in di ci a dos, o pra zo
será co mum e de 20 (vin te) dias.

§ 3º O pra zo de de fe sa po de rá ser pror ro ga do
pelo do bro, para di li gên ci as re pu ta das in dis pen sá ve is.

§ 4º No caso de re cu sa do in di ci a do em apor o
ci en te na có pia da ci ta ção, o pra zo para de fe sa con -
tar-se-á da data de cla ra da, em ter mo pró prio, pelo
mem bro da co mis são que fez a ci ta ção, com a as si na-
tu ra de (2) duas tes te mu nhas.

Art. 162. O in di ci a do que mu dar de re si dên cia
fica obri ga do a co mu ni car à co mis são o lu gar onde
po de rá ser en con tra do.

Art. 163. Achan do-se o in di ci a do em lu gar in cer-
to e não sa bi do, será ci ta do por edi tal, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União e em jor nal de gran de cir cu la-
ção na lo ca li da de do úl ti mo do mi cí lio co nhe ci do, para
apre sen tar de fe sa.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se des te ar ti go, o pra -
zo para de fe sa será de 15 (quin ze) dias a par tir da úl ti-
ma pu bli ca ção do edi tal.

Art. 164. Con si de rar-se-á re vel o in di ci a do que,
re gu lar men te ci ta do, não apre sen tar de fe sa no pra zo
le gal.

§ 1º A re ve lia será de cla ra da, por ter mo, nos au -
tos do pro ces so e de vol ve rá o pra zo para a de fe sa.  §
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2º Para de fen der o in di ci a do re vel, a au to ri da de ins ta-
u ra do ra do pro ces so de sig na rá um ser vi dor como de -
fen sor da ti vo, que de ve rá ser ocu pan te de car go efe ti-
vo su pe ri or ou de mes mo ní vel, ou ter ní vel de es co la-
ri da de igual ou su pe ri or ao do in di ci a do. (Re da cão
dada pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)

Art. 165. Apre ci a da a de fe sa, a co mis são ela bo-
ra rá re la tó rio mi nu ci o so, onde re su mi rá as pe ças prin -
ci pa is dos au tos e men ci o na rá as pro vas em que se
ba se ou para for mar a sua con vic ção.

§ 1º O re la tó rio será sem pre con clu si vo quan to à 
ino cên cia ou à res pon sa bi li da de do ser vi dor.

§ 2º Re co nhe ci da a res pon sa bi li da de do ser vi-
dor, a co mis são in di ca rá o dis po si ti vo le gal ou re gu la-
men tar trans gre di do, bem como as cir cuns tân ci as
agra van tes ou ate nu an tes.

Art. 166. O pro ces so dis ci pli nar, com o re la tó rio
da co mis são, será re me ti do à au to ri da de que de ter-
mi nou a sua ins ta u ra ção, para jul ga men to.

SE ÇÃO II
Do Jul ga men to

Art. 167. No pra zo de 20 (vin te) dias, con ta dos
do re ce bi men to do pro ces so, a au to ri da de jul ga do ra
profe ri rá a sua de ci são.

§ 1º Se a pe na li da de a ser apli ca da ex ce der a al -
ça da da au to ri da de ins ta u ra do ra do pro ces so, este
será en ca mi nha do à au to ri da de com pe ten te, que de -
ci di rá em igual pra zo.

§ 2º Ha ven do mais de um in di ci a do e di ver si da-
de de san ções, o jul ga men to ca be rá à au to ri da de
com pe ten te para a im po si ção da pena mais gra ve.

§ 3º Se a pe na li da de pre vis ta for a de mis são ou
cas sa ção de apo sen ta do ria ou dis po ni bi li da de, o jul -
ga men to ca be rá às au to ri da des de que tra ta o in ci so I
do art. 141.

§ 4º Re co nhe ci da pela co mis são a ino cên cia do
ser vi dor, a au to ri da de ins ta u ra do ra do pro ces so de-
ter mi na rá o seu ar qui va men to, sal vo se fla gran te men-
te con trá ria à pro va dos au tos. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)

Art. 168. O jul ga men to aca ta rá o re la tó rio da co -
mis são, sal vo quan do con trá rio às pro vas dos au tos.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do o re la tó rio da co mis-
são con tra ri ar as pro vas dos au tos, a au to ri da de jul -
ga do ra po de rá, mo ti va da men te, agra var a pe na li da de
pro pos ta, abran dá-la ou isen tar o ser vi dor de res pon-
sa bi li da de.

Art. 169. Ve ri fi ca da a ocor rên cia de ví cio in sa ná-
vel, a au to ri da de que de ter mi nou a ins ta u ra ção do
pro ces so ou ou tra de hi e rar quia su pe ri or de cla ra rá a

sua nu li da de, to tal ou par ci al, e or de na rá, no mes mo
ato, a cons ti tu i ção de ou tra co mis são para ins ta u ra-
ção de novo pro ces so. (Re da cão dada pela Lei nº
9.527. de 10-12-97)

§ 1º O jul ga men to fora do pra zo le gal não im pli-
ca nu li da de do pro ces so.

§ 2º A au to ri da de jul ga do ra que der ca u sa à
pres cri ção de que tra ta o art. 142, § 2º, será res pon-
sa bi li za da na for ma do Ca pí tu lo IV do Tí tu lo IV.

Art. 170. Extin ta a pu ni bi li da de pela pres cri ção,
a au to ri da de jul ga do ra de ter mi na rá o re gis tro do fato
nos as sen ta men tos in di vi du a is do ser vi dor.

Art. 171. Qu an do a in fra ção es ti ver ca pi tu la da
como cri me, o pro ces so dis ci pli nar será re me ti do ao
Mi nis té rio Pú bli co para ins ta u ra ção da ação pe nal, fi -
can do tras la da do na re par ti ção.

Art. 172. O ser vi dor que res pon der a pro ces so dis -
ci pli nar só po de rá ser exo ne ra do a pe di do, ou apo sen ta-
do vo lun ta ri a men te, após a con clu são do pro ces so e o
cum pri men to da pe na li da de, aca so apli ca da.

Pa rá gra fo úni co. Ocor ri da a exo ne ra ção de que tra -
ta o pa rá gra fo úni co, in ci so I do art. 34, o ato será con ver-
ti do em de mis são, se for o caso.

Art. 173. Se rão as se gu ra dos trans por te e diá ri as:
I – ao ser vi dor con vo ca do para pres tar de po i-

men to fora da sede de sua re par ti ção, na con di ção de
tes te mu nha, de nun ci a do ou in di ci a do;

II – aos mem bros da co mis são e ao se cre tá rio,
quan do obri ga dos a se des lo ca rem da sede dos tra -
ba lhos para a re a li za ção de mis são es sen ci al ao es -
cla re ci men to dos fa tos.

SEÇÃO III
Da Re vi são do Pro ces so

Art. 174. O pro ces so dis ci pli nar po de rá ser re vis-
to, a qual quer tem po, a pe di do ou de ofí cio, quan do se 
adu zi rem fa tos no vos ou cir cuns tân ci as sus ce tí ve is
de jus ti fi car a ino cên cia do pu ni do ou a ina de qua ção
da pe na li da de apli ca da.

§ 1º Em caso de fa le ci men to, au sên cia ou de sa-
pa re ci men to do ser vi dor, qual quer pes soa da fa mí lia
po de rá re que rer a re vi são do pro ces so.

§ 2º No caso de in ca pa ci da de men tal do ser vi-
dor, a re vi são será re que ri da pelo res pec ti vo cu ra dor.
Art. 175. No pro ces so re vi si o nal, o ônus da pro va
cabe ao re que ren te.

Art. 176. A sim ples ale ga ção de in jus ti ça da pe -
na li da de não cons ti tui fun da men to para a re vi são,
que re quer ele men tos no vos, ain da não apre ci a dos
no pro ces so ori gi ná rio.
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Art. 177. O re que ri men to de re vi são do pro ces so
será di ri gi do ao Mi nis tro de Esta do ou au to ri da de
equi va len te, que, se au to ri zar a re vi são, en ca mi nha rá
o pe di do ao di ri gen te do ór gão ou en ti da de onde se
ori gi nou o pro ces so dis ci pli nar.

Pa rá gra fo úni co. De fe ri da a pe ti ção, a au to ri da-
de com pe ten te pro vi den ci a rá a cons ti tu i ção de co mis-
são, na for ma do art. 149.

Art. 178. A re vi são cor re rá em apen so ao pro-
ces so ori gi ná rio.

Pa rá gra fo úni co. Na pe ti ção ini ci al, o re que ren te
pe di rá dia e hora para a pro du ção de pro vas e in qui ri-
ção das tes te mu nhas que ar ro lar.

Art. 179. A co mis são re vi so ra terá 60 (ses sen ta)
dias para a con clu são dos tra ba lhos.

Art. 180. Apli cam-se aos tra ba lhos da co mis são
re vi so ra, no que cou ber, as nor mas e pro ce di men tos
pró pri os da co mis são do pro ces so dis ci pli nar.

Art. 181. O jul ga men to ca be rá à au to ri da de que
apli cou a pe na li da de, nos ter mos do art. 141. Pa rá gra-
fo úni co. O pra zo para jul ga men to será de 20 (vin te)
dias, con ta dos do re ce bi men to do pro ces so, no cur so
do qual a au to ri da de jul ga do ra po de rá de ter mi nar di li-
gên ci as.

Art. 182. Jul ga da pro ce den te a re vi são, será de -
cla ra da sem efe i to a pe na li da de apli ca da, res ta be le-
cen do-se to dos os di re i tos do ser vi dor, ex ce to em re -
la ção à des ti tu i ção do car go em co mis são, que será
con ver ti da em exo ne ra ção.

Pa rá gra fo úni co. Da re vi são do pro ces so não po -
de rá re sul tar agra va men to de pe na li da de.
....................................................................................

LEI Nº 8.183, DE 11 DE ABRIL DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção e o fun -
ci o na men to do Con se lho de De fe sa Na ci-
o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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.

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

CAPÍTULO V
Do Pro ce di men to Admi nis tra ti vo e do 

Pro ces so Ju di ci al

Art. 14. Qu al quer pes soa po de rá re pre sen tar à
au to ri da de ad mi nis tra ti va com pe ten te para que seja
ins ta u ra da in ves ti ga ção des ti na da a apu rar a prá ti ca
de ato de im pro bi da de.

§ 1º A re pre sen ta ção, que será es cri ta ou re du-
zi da a ter mo e as si na da, con te rá a qua li fi ca ção do re -
pre sen tan te, as in for ma ções so bre o fato e sua au to-
ria e a in di ca ção das pro vas de que te nha co nhe ci-
men to.

§ 2º A au to ri da de ad mi nis tra ti va re je i ta rá a re -
pre sen ta ção, em des pa cho fun da men ta do, se esta
não con ti ver as for ma li da des es ta be le ci das no § 1º
des te ar ti go. A re je i ção não im pe de a re pre sen ta ção
ao Mi nis té rio Pú bli co, nos ter mos do art. 22 des ta lei.

§ 3º Aten di dos os re qui si tos da re pre sen ta ção, a 
au to ri da de de ter mi na rá a ime di a ta apu ra ção dos fa -
tos que, em se tra tan do de ser vi do res fe de ra is, será
pro ces sa da na for ma pre vis ta nos arts. 148 a 182 da
Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990 e, em se tra -
tan do de ser vi dor mi li tar, de acor do com os res pec ti-
vos re gu la men tos dis ci pli na res.

Art. 15. A co mis são pro ces san te dará co nhe ci-
men to ao Mi nis té rio Pú bli co e ao Tri bu nal ou Con se-
lho de Con tas da exis tên cia de pro ce di men to ad mi-
nis tra ti vo para apu rar a prá ti ca de ato de im pro bi da de.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio Pú bli co ou Tri bu nal
ou Con se lho de Con tas po de rá, a re que ri men to, de -
sig nar re pre sen tan te para acom pa nhar o pro ce di-
men to ad mi nis tra ti vo.

Art. 16. Ha ven do fun da dos in dí ci os de res pon-
sa bi li da de, a co mis são re pre sen ta rá ao Mi nis té rio Pú -
bli co ou à pro cu ra do ria do ór gão para que re que i ra ao
ju í zo com pe ten te a de cre ta ção do se qües tro dos
bens do agen te ou ter ce i ro que te nha en ri que ci do ili -
ci ta men te ou ca u sa do dano ao pa tri mô nio pú bli co.

§ 1º O pe di do de se qües tro será pro ces sa do de
acor do com o dis pos to nos arts. 822 e 825 do Có di go
de Pro ces so Ci vil.

§ 2º Qu an do for o caso, o pe di do in clu i rá a in ves-
ti ga ção, o exa me e o blo que io de bens, con tas ban cá-
ri as e apli ca ções fi nan ce i ras man ti das pelo in di ci a do
no ex te ri or, nos ter mos da lei e dos tra ta dos in ter na ci-
o na is.

Art. 17. A ação prin ci pal, que terá o rito or di ná rio,
será pro pos ta pelo Mi nis té rio Pú bli co ou pela pes soa
ju rí di ca in te res sa da, den tro de trin ta dias da efe ti va-
ção da me di da ca u te lar.
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§ 1º  É ve da da a tran sa ção, acor do ou con ci li a-
ção nas ações de que tra ta o ca put.

§ 2º A Fa zen da Pú bli ca, quan do for o caso, pro -
mo ve rá as ações ne ces sá ri as à com ple men ta ção do
res sar ci men to do pa tri mô nio pú bli co.

§ 3º No caso de a ação prin ci pal ter sido pro pos-
ta pelo Mi nis té rio Pú bli co, apli ca-se, no que cou ber, o
dis pos to no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de ju -
nho de 1965. (Re da ção dada pela Lei nº 9.366, de
16-12-96).

§ 4º O Mi nis té rio Pú bli co, se não in ter vir no pro -
ces so como par te, atu a rá obri ga to ri a men te, como fis -
cal da lei, sob pena de nu li da de.

§ 5º A pro po si tu ra da ação pre ve ni rá a ju ris di ção
do ju í zo para to das as ações pos te ri or men te in ten ta-
das que pos su am a mes ma ca u sa de pe dir ou o mes -
mo ob je to. (Pa rá gra fo in clu í do pela Me di da Pro vi só ria
nº 2.180-34, de 24-8-01).

§ 6º A ação será ins tru í da com do cu men tos ou
jus ti fi ca ção que con te nham in dí ci os su fi ci en tes da
exis tên cia do ato de im pro bi da de ou com ra zões fun -
da men ta das da im pos si bi li da de de apre sen ta ção de
qual quer des sas pro vas, ob ser va da a le gis la ção vi-
gen te, in clu si ve as dis po si ções ins cri tas nos arts. 16 a 
18 do Có di go de Pro ces so Ci vil. (Re da ção dada pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.225-45, de 4-9-01).

§ 7º Estan do a ini ci al em de vi da for ma, o juiz
man da rá au tuá-la e or de na rá a no ti fi ca ção do re que ri-
do, para ofe re cer ma ni fes ta ção por es cri to, que po de-
rá ser ins tru í da com do cu men tos e jus ti fi ca ções, den -
tro do pra zo de quin ze dias. (Re da ção dada pela Me -
di da Pro vi só ria nº 2.225-45, de 4-9-01).

§ 8º Re ce bi da a ma ni fes ta ção, o juiz, no pra zo
de trin ta dias, em de ci são fun da men ta da, re je i ta rá a
ação, se con ven ci do da ine xis tên cia do ato de im pro-
bi da de, da im pro ce dên cia da ação ou da ina de qua-
ção da via ele i ta. (Re da ção dada pela Me di da Pro vi-
só ria nº 2.225-45, de 4-9-01).

§ 9º Re ce bi da a pe ti ção ini ci al, será o réu ci ta do
para apre sen tar con tes ta ção. (Re da ção dada pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.225-45, de 4-9-01).

§ 10. Da de ci são que re ce ber a pe ti ção ini ci al,
ca be rá agra vo de ins tru men to. (Re da ção dada pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.225-45, de 4-9-01).

§ 11. Em qual quer fase do pro ces so, re co nhe ci-
da a ina de qua ção da ação de im pro bi da de, o juiz ex -
tin gui rá o pro ces so sem jul ga men to do mé ri to.(Re da-
ção da pela Me di da Pro vi só ria nº 2.225-45, de
4-9-2001)

§ 12. Apli ca-se aos de po i men tos ou in qui ri ções
re a li za das nos pro ces sos re gi dos por esta Lei o dis -

pos to no art. 221, ca put e § 1º, do Có di go de Pro ces-
so Pe nal. (Re da ção da pela Me di da Pro vi só ria nº
2.225-45, de 4-9-2001)

Art. 18. A sen ten ça que jul gar pro ce den te ação
ci vil de re pa ra ção de dano ou de cre tar a per da dos
bens ha vi dos ili ci ta men te de ter mi na rá o pa ga men to
ou a re ver são dos bens, con for me o caso, em fa vor da 
pes soa ju rí di ca pre ju di ca da pelo ilí ci to.
....................................................................................

LEI Nº 8.442, DE 14 DE JULHO DE 1992

Alte ra a es tru tu ra do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

.................. ..................................................................
Art. 2º São cri a dos, no Mi nis té rio das Re la ções

Exte ri o res, o car go de na tu re za es pe ci al de Se cre tá-
rio-Ge ral das Re la ções Exte ri o res, com ven ci men to
de CR$2.288.948,54 (dois mi lhões, du zen tos e oi ten-
ta e oito mil, no ve cen tos e qua ren ta e oito cru ze i ros e
cin qüen ta e qua tro cen ta vos) acres ci do da re pre sen-
ta ção men sal cor res pon den te a cem por cen to, e os
de Sub se cre tá rio-Ge ral de Assun tos Po lí ti cos
(DAS-101.6), de Sub se cre tá rio-Ge ral de Assun tos
Eco nô mi cos (DAS-101.6), de Sub se cre tá rio-Ge ral de
Inte gra ção, Pro mo ção Co mer ci al e Co o pe ra ção
(DAS-101.6), de Sub se cre tá rio-Ge ral do Ser vi ço
Exte ri or (DAS-101.6), de Inspe tor-Ge ral do Ser vi ço
Exte ri or (DAS-101.5) e de Se cre tá rio de Con tro le
Inter no (DAS-101.5).

§ 1º O Se cre tá rio-Ge ral das Re la ções Exte ri o-
res será no me a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca den -
tre os Mi nis tros de Pri me i ra Clas se da car re i ra de Di -
plo ma ta que te nham exer ci do che fia de mis são di plo-
má ti ca, em ca rá ter per ma nen te, ain da que co mis si o-
na dos. Vide Arts. 53 e 57 da Me di da Pro vi só ria nº 103, 
de 1º-1 -2003)

§ 2º Os Sub se cre tá ri os-Ge ra is se rão no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca den tre os Mi nis tros de
Pri me i ra Clas se de car re i ra de Di plo ma ta. (Vide Arts.
53 e 57 da Me di da Pro vi só ria nº 103, de 1º-1-2003)

LEI Nº 9.007, DE 17 DE MARÇO DE 1995

Dis põe so bre a cri a ção dos car gos
em co mis são que men ci o na e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 2º As re qui si ções de ser vi do res de qual quer
ór gão ou en ti da de da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral
para a Pre si dên cia da Re pú bli ca são ir re cu sá ve is.

Pa rá gra fo úni co. Aos ser vi do res re qui si ta dos na
for ma des te ar ti go são as se gu ra dos to dos os di re i tos

10404 Sexta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL882     



e van ta gens a que faça jus no ór gão ou en ti da de de
ori gem, con si de ran do-se o pe río do de re qui si ção
para to dos os efe i tos da vida fun ci o nal, como efe ti vo
exer cí cio no car go ou em pre go que ocu pe no ór gão
ou en ti da de de ori gem.
....................................................................................

LEI Nº 9.445, DE 14 DE MARÇO DE 1997

Con ce de sub ven ção eco nô mi ca ao
pre ço do óleo di e sel con su mi do por em -
bar ca ções pes que i ras na ci o na is.

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

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca
na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao mo-
no pó lio do pe tró leo, ins ti tui o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

CAPÍTULO II
Do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca

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

Art. 2º Fica cri a do o Con se lho Na ci o nal de Po -
lí ti ca Ener gé ti ca – CNPE, vin cu la do à Pre si dên cia
da Re pú bli ca e pre si di do pelo Mi nis tro de Esta do de
Mi nas e Ener gia, com a atri bu i ção de pro por ao Pre -
si den te da Re pú bli ca po lí ti cas na ci o na is e me di das
es pe cí fi cas des ti na das a:

I – pro mo ver o apro ve i ta men to ra ci o nal dos re -
cur sos ener gé ti cos do País, em con for mi da de com os
prin cí pi os enu me ra dos no ca pí tu lo an te ri or e com o
dis pos to na le gis la ção apli cá vel;

II – as se gu rar, em fun ção das ca rac te rís ti cas re -
gi o na is, o su pri men to de in su mos ener gé ti cos às áre -
as mais re mo tas ou de di fí cil aces so do País, sub me-
ten do as me di das es pe cí fi cas ao Con gres so Na ci o-
nal, quan do im pli ca rem cri a ção de sub sí di os;

III – re ver pe ri o di ca men te as ma tri zes ener gé ti-
cas apli ca das ás di ver sas re giões do País, con si de-
ran do as fon tes con ven ci o na is e al ter na ti vas e as tec -
no lo gi as dis po ní ve is;

IV – es ta be le cer di re tri zes para pro gra mas es -
pe cí fi cos, como os de uso do gás na tu ral, do ál co ol,
do car vão e da ener gia ter mo nu cle ar;

V – es ta be le cer di re tri zes para a im por ta ção e
ex por ta ção, de ma ne i ra a aten der às ne ces si da des
de con su mo in ter no de pe tró leo e seus de ri va dos,

gás na tu ral e con den sa do, e as se gu rar o ade qua do
fun ci o na men to do Sis te ma Na ci o nal de Esto ques de
Com bus tí ve is e o cum pri men to do Pla no Anu al de
Esto ques Estra té gi cos de Com bus tí ve is, de que tra ta
o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fe ve re i ro de 1991.

§ 1º Para o exer cí cio de suas atri bu i ções, o
CNPE con ta rá com o apo io téc ni co dos ór gãos re gu-
la do res do se tor ener gé ti co.

§ 2º O CNPE será re gu la men ta do por de cre to
do Pre si den te da Re pú bli ca, que de ter mi na rá sua
com po si ção e a for ma de seu fun ci o na men to.
....................................................................................

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dis põe so bre os cri mes de “la va-
gem” ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va -
lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te-
ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta Lei; cria o Con se lho de Con tro le de 
Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 16. O COAF será com pos to por ser vi do res pú -

bli cos de re pu ta ção ili ba da e re co nhe ci da com pe tên cia,
de sig na dos em ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da,
den tre os in te gran tes do qua dro de pes so al efe ti vo do
Ban co Cen tral do Bra sil, da Co mis são de Va lo res Mo bi-
liá ri os, da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, da
Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, da Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral, de ór gão de in te li gên cia do Po der
Exe cu ti vo, do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, aten den do, nes ses
três úl ti mos ca sos, à in di ca ção dos res pec ti vos Mi nis-
tros de Esta do.

§ 1º O Pre si den te do Con se lho será no me a do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, por in di ca ção do Mi nis-
tro de Esta do da Fa zen da.

§ 2º Das de ci sões do COAF re la ti vas às apli ca-
ções de pe nas ad mi nis tra ti vas ca be rá re cur so ao Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da.
....................................................................................

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.

CAPÍTULO I
Da Pre si dên cia da Re pú bli ca

Art. 12. É cri a do o Pro gra ma Co mu ni da de So li-
dá ria, vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ten do
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por ob je ti vo co or de nar as ações vi san do ao aten di-
men to da par ce la da po pu la ção que não dis põe de
me i os para pro ver suas ne ces si da des bá si cas, em
es pe ci al o com ba te à fome e à po bre za.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo dis po rá so -
bre a com po si ção e as com pe tên ci as do Con se lho do
Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria, a que se re fe re o
art. 2º.
....................................................................................

Art. 18-B. Res sal va das as com pe tên ci as do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, fi cam trans fe ri das
para o Mi nis té rio da Fa zen da as es ta be le ci das na
Lei nº 5.768, de 20 de de zem bro de 1971, no art. 14 
da Lei nº 7.291, de 19 de de zem bro de 1984, e nos
De cre tos-Leis nºs 6.259, de 10 de fe ve re i ro de 1944, 
e 204, de 27 de fe ve re i ro de 1967, atri bu í das ao Mi -
nis té rio da Jus ti ça. (Arti go in clu í do pela Me di da Pro -
vi só ria nº 2.216-37, de 31-8-2001)

§ 1º A ope ra ci o na li za ção, a emis são das au to ri-
za ções e a fis ca li za ção das ati vi da des de que tra ta a
Lei nº 5.768, de 1971, fi cam a car go da Ca i xa Eco nô-
mi ca Fe de ral, sal vo nos ca sos pre vis tos no § 2º des te
ar ti go. (Pa rá gra fo in clu í do pela Me di da Pro vi só ria nº
2.216-37, de 31-8-2001)

§ 2º Os pe di dos de au to ri za ção para a prá ti ca
dos atos a que se re fe re à Lei men ci o na da no § 1º
des te ar ti go, em que a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ou
qual quer ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra seja par te in te-
res sa da, se rão ana li sa dos e de ci di dos pela Se cre ta-
ria de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi nis té rio da
Fa zen da. (Pa rá gra fo in clu í do pela Me di da Pro vi só ria
nº 2.216-37, de 31-8-2001)

§ 3º As au to ri za ções se rão con ce di das a tí tu lo
pre cá rio e por even to pro mo ci o nal, que não po de rá
ex ce der o pra zo de doze me ses. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.216-37, de 31-8-2001)
....................................................................................

Art. 20-B. É cri a da a CAMEX – Câ ma ra de Co -
mér cio Exte ri or, com a com pe tên cia para de li be rar
so bre ma té ria re la ti va a co mér cio ex te ri or. (Arti go in -
clu í do pela Me di da Pro vi só ria nº 2.216-37, de
31-8-2001) § 1º O Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre as
com pe tên ci as, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to da
CAMEX. (Pa rá gra fo in clu í do pela Me di da Pro vi só ria
nº 2.216-37, de 31-8-2001)

§ 2º A Se cre ta ria-Exe cu ti va da ex tin ta Câ ma ra
de Co mér cio Exte ri or, do Con se lho de Go ver no, pas -
sa a exer cer as suas atri bu i ções jun to à CAMEX, até
que o re gu la men to dis po nha so bre a ma té ria. (Pa rá-
gra fo in clu í do pela Me di da Pro vi só ria nº 2.216-37, de
3 1-8-2001)

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá ri os e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti-
cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par ta-
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO III
Do Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de 

Po lí ti cas de Trans por te

Art. 5º Fica cri a do o Con se lho Na ci o nal de Inte -
gra ção de Po lí ti cas de Trans por te – CONIT, vin cu la do
à Pre si dên cia da Re pú bli ca, com a atri bu i ção de pro -
por ao Pre si den te da Re pú bli ca po lí ti cas na ci o na is de 
in te gra ção dos di fe ren tes mo dos de trans por te de
pes so as e bens, em con for mi da de com:

I – as po lí ti cas de de sen vol vi men to na ci o nal, re -
gi o nal e ur ba no, de meio am bi en te e de se gu ran ça
das po pu la ções, for mu la das pe las di ver sas es fe ras
de go ver no; (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de
4-9-2001)

II – as di re tri zes para a in te gra ção fí si ca e de ob -
je ti vos dos sis te mas viá ri os e das ope ra ções de trans -
por te sob ju ris di ção da União, dos Esta dos, do Dis tri-
to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

III – a pro mo ção da com pe ti ti vi da de, para re du-
ção de cus tos, ta ri fas e fre tes, e da des cen tra li za ção,
para me lho ria da qua li da de dos ser vi ços pres ta dos;

IV – as po lí ti cas de apo io à ex pan são e ao de -
sen vol vi men to tec no ló gi co da in dús tria de equi pa-
men tos e ve í cu los de trans por te;

V – a ne ces si da de da co or de na ção de ati vi da-
des per ti nen tes ao Sis te ma Fe de ral de Vi a ção e atri -
bu í das pela le gis la ção vi gen te aos Mi nis té ri os dos
Trans por tes, da De fe sa e da Jus ti ça e à Se cre ta ria
Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no da Pre si dên cia
da Re pú bli ca.

Art. 7º – A  (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3
de 4-9-2001)
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3, 
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001, que dispõe sobre a reestruturação
dos transportes aquaviário e terrestre, cria
o Conselho Nacional de Integração de
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Políticas de Transporte, a Agência Nacional
de Transportes Terrestres, a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários e o
Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes, e dá outras providências.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções 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 A Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 5º ............................... ................................
........................................ ............................................

“Art. 7º-A. O Co nit será pre si di do pelo Mi nis tro
de Esta do dos Trans por tes e terá como mem bros os
Mi nis tros de Esta do da De fe sa, da Jus ti ça, da Fa zen-
da, do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, do De-
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or e o Se -
cre tá rio Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo dis po rá so -
bre o fun ci o na men to do Co nit.” (NR.)
....................................................................................

LEI Nº 10.480, DE 2 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al
da Advo ca cia-Ge ral da União, a cri a ção
da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi-
da de de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo na 
AGU -GDAA, cria a Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO II
Da Estru tu ra e Orga ni za ção dos Orça men tos

Art. 3º Para efe i to des ta lei, en ten de-se por:
I – pro gra ma, o ins tru men to de or ga ni za ção da

ação go ver na men tal vi san do à con cre ti za ção dos ob -
je ti vos pre ten di dos, sen do men su ra do por in di ca do-
res es ta be le ci dos no pla no plu ri a nu al;

II – ati vi da de, um ins tru men to de pro gra ma ção
para al can çar o ob je ti vo de um pro gra ma, en vol ven do
um con jun to de ope ra ções que se re a li zam de modo

con tí nuo e per ma nen te, das qua is re sul ta um pro du to
ne ces sá rio à ma nu ten ção da ação de go ver no;

III – pro je to, um ins tru men to de pro gra ma ção
para al can çar o ob je ti vo de um pro gra ma, en vol ven do
um con jun to de ope ra ções, li mi ta das no tem po, das
qua is re sul ta um pro du to que con cor re para a ex pan-
são ou aper fe i ço a men to da ação de go ver no; e

IV – ope ra ção es pe ci al, as des pe sas que não
con tri bu em para a ma nu ten ção, ex pan são ou aper fe i-
ço a men to das ações de go ver no, das qua is não re sul-
ta um pro du to, e não gera con tra pres ta ção di re ta sob
a for ma de bens ou ser vi ços.

....................................................................................
§ 4º As ca te go ri as de pro gra ma ção de que tra ta

esta lei se rão iden ti fi ca das no pro je to de lei or ça men tá-
ria por pro gra mas, ati vi da des, pro je tos ou ope ra ções
es pe ci a is, res pec ti vos sub tí tu los, e gru po de na tu re za
de des pe sa, com in di ca ção de suas me tas fí si cas.
....................................................................................

Art. 65. Se o pro je to de lei or ça men tá ria não for
san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca até 31 de
de zem bro de 2002, a pro gra ma ção dele cons tan te
po de rá ser exe cu ta da para o aten di men to de des pe-
sas que cons ti tu em obri ga ções cons ti tu ci o na is ou le -
ga is da União, re la ci o na das no Ane xo a que se re fe re
o art. 100 des ta lei.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 73,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

Insti tui a Lei Orgâ ni ca da Advo ca-
cia-Ge ral da União e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

TÍTULO II
Dos Órgãos da Advo ca cia-Ge ral da União

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

CAPÍTULO VII
Da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal

........................................ ............................................
Art. 13. A Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional desempenha as atividades de consultoria
e assessoramento jurídicos no âmbito do Ministério
da Fazenda e seus órgãos autônomos e entes
tutelados.

Pa rá gra fo úni co. No de sem pe nho das ati vi da-
des de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí di cos, a Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal rege-se pela
pre sen te lei com ple men tar.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 97,
DE 9 DE JUNHO DE 1999

Dis põe so bre as nor mas ge ra is para 
a or ga ni za ção, o pre pa ro e o em pre go
das For ças Arma das.

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

DECRETO-LEI Nº 200,
 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre a or ga ni za ção da
Admi nis tra ção Fe de ral, es ta be le ce di re-
tri zes para a Re for ma Admi nis tra ti va e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe re o art. 9º, § 2º, do Ato Insti tu ci o nal
nº 4, de 7 de de zem bro de 1966, de cre ta:

TÍTULO I
Da Admi nis tra ção Fe de ral

........................................ ............................................
Art. 4º A Admi nis tra ção Fe de ral com pre en de:
I – A Admi nis tra ção Di re ta, que se cons ti tui dos

ser vi ços in te gra dos na es tru tu ra ad mi nis tra ti va da
Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os.

II – A Admi nis tra ção in di re ta, que com pre en de
as se guin tes ca te go ri as de en ti da des, do ta das de
per so na li da de ju rí di ca pró pria:

a) Au tar qui as.
b) Empre sa Pú bli cas.
c) So ci e da des de Eco no mia Mis ta.
§ 1º As en ti da des com pre en di das na Admi nis-

tra ção in di re ta con si de ram-se vin cu la das ao Mi nis té-
rio em cuja área de com pe tên cia es ti ver en qua dra da
sua prin ci pal ati vi da de.
........................................ ............................................

Art. 5º Para os fins des ta lei, con si de ra-se:
I – Au tar quia – o ser vi ço au tô no mo, cri a do por lei,

com per so na li da de ju rí di ca, pa tri mô nio e re ce i ta pró pri-
os, para exe cu tar ati vi da des tí pi cas da Admi nis tra ção
Públi ca, que re que i ram, para seu me lhor fun ci o na men-
to, ges tão ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra des cen tra li za da.

II – Empre sa Pú bli ca – a en ti da de do ta da de
per so na li da de ju rí di ca de di re i to pri va do, com pa tri-
mô nio pró prio e ca pi tal ex clu si vo da União ou de suas
en ti da des da Admi nis tra ção Indi re ta, cri a da por lei
para de sem pe nhar ati vi da des de na tu re za em pre sa ri-
al que o Go vêr no seja le va do a exer cer, por mo ti vos
de con ve niên cia ou con tin gên cia ad mi nis tra ti va, po-
den do tal en ti da de re ves tir-se de qual quer das for mas
ad mi ti das em di re i to.

III – So ci e da de de Eco no mia Mis ta – a en ti da-
de do ta da de per so na li da de ju rí di ca de di re i to pri va-

do, cri a da por lei para o exer cí cio de ati vi da de de
na tu re za mer can til, sob a for ma de so ci e da de anô -
ni ma, cu jas ações com di re i to a voto per ten çam, em 
sua ma i o ria, à União ou à en ti da de da Admi nis tra-
ção Indi re ta.
........................................ ............................................

§ 2º O Po der Exe cu ti vo en qua dra rá as en ti da-
des da Admi nis tra ção Indi re ta exis ten tes nas ca te go-
ri as cons tan tes des te ar ti go.
........................................ ............................................

DECRETO-LEI Nº 221,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre a pro te ção e es tí mu-
los à pes ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

........................................ ............................................
Art 93. Fica ins ti tu í do o Re gis tro Ge ral da Pes ca,

sob a res pon sa bi li da de da Su de pe.
Pa rá gra fo úni co. O re gis tro dos ar ma do res de

pes ca e das in dús tri as que se de di quem à trans for-
ma ção e co mer ci a li za ção do pes ca do será fe i to me di-
an te o pa ga men to de uma taxa anu al cor res pon den te
a um sa lá rio mí ni mo men sal vi gen te na Ca pi tal da Re -
pú bli ca.
........................................ ............................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.216-37, 
DE 31 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.649,
de 27 de maio de 1998, que 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.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.220,
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a con ces são de uso
es pe ci al de que tra ta o § 1º do art. 183 da
Cons ti tu i ção, cria o Con se lho Na ci o nal
de De sen vol vi men to Urba no – CNDU, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO II
Do Con se lho Na ci o nal de 
De sen vol vi men to Urba no

....................................................................................
Art. 10. Fica cri a do o Con se lho Na ci o nal de De -

sen vol vi men to Urba no – CNDU, ór gão de li be ra ti vo e
con sul ti vo, in te gran te da es tru tu ra da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, com as se guin tes com pe tên ci as:
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I – pro por di re tri zes, ins tru men tos, nor mas e pri o ri-
da des da po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men to ur ba no;

II – acom pa nhar e ava li ar a im ple men ta ção da po -
lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men to ur ba no, em es pe ci al
as po lí ti cas de ha bi ta ção, de sa ne a men to bá si co e de
trans por tes ur ba nos, e re co men dar as pro vi dên ci as ne -
ces sá ri as ao cum pri men to de seus ob je ti vos;

III – pro por a edi ção de nor mas ge ra is de di re i to
ur ba nís ti co e ma ni fes tar-se so bre pro pos tas de al te-
ra ção da le gis la ção per ti nen te ao de sen vol vi men to
ur ba no;

IV – emi tir ori en ta ções e re co men da ções so bre
a apli ca ção da Lei nº 10.257, de 10 de ju lho de 2001,
e dos de ma is atos nor ma ti vos re la ci o na dos ao de sen-
vol vi men to ur ba no;

V – pro mo ver a co o pe ra ção en tre os go ver nos
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu -
ni cí pi os e a so ci e da de ci vil na for mu la ção e exe cu ção
da po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men to ur ba no; e

VI – ela bo rar o re gi men to in ter no.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 104, DE 2003

Re vo ga o art. 374 da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.1º Fica re vo ga do o art. 374 da Lei nº 10.406,

de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORI GI NAL Nº 104, DE 2003

Re vo ga o art. 374 da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

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 re vo ga do o art. 374 da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

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, 9 de ja ne i ro de 2003; 182º da Inde pen-
dên cia e 115º da Re pú bli ca.

MENSAGEM Nº 8

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 104, de 9 de ja ne i ro
de 2003, que “Re vo ga o art.374 da Lei nº 10.406, de
10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil”.

Bra sí lia, 9 de ja ne i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM Nº 26 

Em 9 de ja ne i ro de 2003 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
O art. 374 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de

2002 – novo Có di go Ci vil de ter mi na que a com pen sa-
ção em ma té ria tri bu tá ria pas sa a ser re gi da pe las re -
gras re la ti vas à com pen sa ção apli cá ve is a to das as
de ma is obri ga ções em ge ral, isto é, con for me o dis -
pos to nos arts. 368 a 380 do novo Có di go Ci vil.

2. A nor ma em ca u sa é in cons ti tu ci o nal, por-
quan to in ser ta em âm bi to te má ti co cons ti tu ci o nal-
men te re ser va do à lei com ple men tar, a teor do art.
146, III, b, da Cons ti tu i ção de 1988 (“Art. 146, cabe à
lei com ple men tar: III – es ta be le cer nor mas ge ra is em
ma té ria de le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al men te so bre:
b) obri ga ção, lan ça men to, cré di to, pres cri ção e de ca-
dên cia tri bu tá ri os;”

3. Ade ma is, a nor ma é con trá ria ao in te res se pú -
bli co, por quan to re vo ga a atu al le gis la ção so bre com -
pen sa ção de cré di tos e dé bi tos tri bu tá ri os, le gis la ção
essa que é aten ta às es pe ci fi ci da des da ma té ria.
Com pro me te, ain da, a es ta bi li da de fis cal.

4. Assim, a pre sen te pro pos ta con sis te na re vo-
ga ção do art. 374 da Lei nº 10.406, de 2002, de for ma
a man ter su bor di na da à le gis la ção tri bu tá ria as hi pó-
te ses de com pen sa ção de tri bu tos e con tri bu i ções,
ten do em vis ta – in sis te-se – que a re fe ri da nor ma, in -
tro du zi da, pelo novo Có di go Ci vil, terá sé ri os obs tá cu-
los para a sua con se cu ção no âm bi to fis cal, po den do
pro mo ver, com isso, gra ves pre ju í zos ao Erá rio.

5.Por tan to, é de in du vi do sa re le vân cia a pro ble-
má ti ca pos ta, de ven do ser ur gen te men te re vo ga do o
art. 374 em en fo que, an tes que ga nhe vi gên cia, essa
que é imi nen te.

6. Em ver da de, o dis po si ti vo fora re vo ga do pela
Me di da Pro vi só ria nº 75, de 24 de ou tu bro de 2002,
que, no en tan to, foi re je i ta da pelo Con gres so Na ci o-
nal, a teor do Ato De cla ra tó rio de 18 de de zem bro de
2002, do Pre si den te, da Câ ma ra dos De pu ta dos. Re -
gis tre-se que a me di da pro vi só ria re fe ri da ver sa va di -
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ver sas ou tras ma té ri as, e, não ape nas e tão-so men te
a re vo ga ção que ora tra ze mos à ba i la.

7. Enfim, já en cer ra da a ses são le gis la ti va em
que se deu a re je i ção da Me di da Pro vi só ria nº 75, de
2002, ne nhum óbi ce há para a edi ção de nova me di da
pro vi só ria so bre a ma té ria (cf. ju ris pru dên cia do Su -
pre mo Tribu nal Fe de ral que se gue apli cá vel no sis te-
ma da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 11 de se tem-
bro de 2001: ADInMC nº 2.010-2/DF, Tri bu nal Ple no,
Rel.: Cel so de Mel lo, DJ de 12-4-2002).

8. Estas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, as ra zões que nos le vam a sub me ter à ele -
va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia a pre sen te
pro pos ta de me di da pro vi só ria.

Res pe i to sa men te, – Már cio Tho maz Bas tos,
Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça – Anto nio Pa loc ci Fi lho,
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

PS-GSE nº 303

Bra sí lia, 28 de abril de 2003

Pri me i ro-Se cre tá rio.
A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da 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 104, de 2003, do Po der
Exe cu ti vo, que “Re vo ga o art. 374 da Lei nº 10.406, de 
10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil”, 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 2002.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Primeiro Secretário.
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CONSULTORIA DE ORÇAMENTO E
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

NOTA TÉCNICA Nº 5/2003

Sub sí di os à apre ci a ção da Me di-
da Pro vi só ria nº 104, de 2003, quan to à 
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.

I – Intro du ção

Esta Nota Téc ni ca des ti na-se, nos ter mos do
art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN, a for ne cer
sub sí di os para a aná li se no que con cer ne à ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria
nº 104, de 9 de ja ne i ro de 2003, que re vo ga o art. 374
da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go
Ci vil.

II – Sín te se e Aspec tos Re le van tes

A Me di da Pro vi só ria nº 104 tem por ob je ti vo re -
vo gar o art. 374 da Lei nº 10.406, de 2002 – Có di go
Ci vil, e, as sim, man ter su bor di na da à le gis la ção tri bu-
tá ria as hi pó te ses de com pen sa ção de tri bu tos e con -
tri bu i ções.

A Expo si ção de Mo ti vos nº 26 dos Mi nis tros
de Esta do da Jus ti ça e da Fa zen da es cla re ce que o
art. 374 da Lei nº 10.406, de 2002, é in cons ti tu ci o-
nal, pois apo de ra-se de âm bi to te má ti co cons ti tu ci-
o nal men te re ser va do à lei com ple men tar, con for-
me es ta be le ce o art. 146, III, b, da Cons ti tu i ção de
1988:

“Cabe à lei com ple men tar:

III – es ta be le cer nor mas ge ra is em
ma té ria de le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al-
men te so bre:

b) obri ga ção, lan ça men to, cré di to,
pres cri ção e de ca dên cia tri bu tá ri os.”
Se gun do os mi nis tros, a nor ma é con trá-
ria ao in te res se do pú bli co, por que re vo-

ga a atu al le gis la ção so bre com pen sa ção
de cré di tos e dé bi tos tri bu tá ri os, que é
aten ta às es pe ci fi ci da des da ma té ria tri-
bu tá ria.

Os Mi nis tros da Jus ti ça e da Fa zen da ob ser-
vam que esse dis po si ti vo fora re vo ga do pela Me -
di da Pro vi só ria nº 75, de 24 de ou tu bro de 2002,
que ver sa va so bre di ver sas ou tras ma té ri as. No
en tan to, a Me di da Pro vi só ria nº 75 foi re je i ta da
pelo Con gres so Na ci o nal. Já en cer ra da a ses são
le gis la ti va em que se deu a re je i ção des sa me di-
da pro vi só ria, não há óbi ce para a edi ção de nova 
me di da pro vi só ria so bre a ma té ria.

III – Aná li se

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria nº 104, de
2003, deve ser re a li za do con so an te o dis pos to no art.
5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN: “O exa me de 
com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i-
ra das me di das pro vi só ri as abran ge a aná li se da re per-
cus são so bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da União
e da im pli ca ção quan to ao aten di men to das nor mas or -
ça men tá ri as e fi nan ce i ras vi gen tes, em es pe ci al a con -
for mi da de com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri-
zes or ça men tá ri as e a lei or ça men tá ria da União”.

A re vo ga ção do art. 374 do Có di go Ci vil, como
so li ci ta da, não acar re ta au men to de des pe sa nem di -
mi nu i ção de re ce i tas e não tem im pli cân cia fi nan ce i ra
e or ça men tá ria. Pelo con trá rio, a le gis la ção es pe cí fi ca
so bre com pen sa ção de cré di tos e dé bi tos é bem mais 
rí gi da que as nor mas do Có di go Ci vil, pois ana li sam
cada obri ga ção an tes per mi tir a com pen sa ção.
Assim, a Me di da Pro vi só ria nº 104, de 9 de ja ne i ro de
2003 não fere o Pla no Plu ri a nu al (2000-2003), a Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as para o exer cí cio de 2003
nem a Lei Orça men tá ria Anu al para o exer cí cio de
2003.

Bra sí lia – DF, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Sid ney José de Sou za Jú ni or, Con sul tor de
Orça men tos.
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PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA,
 EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,

PROFERIDO NO PLENÁRIO 
DA CAMÂRA DOS DEPUTADOS

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB-PB. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs. e Srs. De pu ta dos, de sig na do pela Li de ran ça
do meu par ti do, o PMDB, para re la tar a Me di da Pro vi-
só ria nº 104, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, pas so a
apre sen tar o pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 104, que
re vo ga o art. 374 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de
2002 – Có di go Ci vil.

Re la tó rio.
A me di da pro vi só ria em epí gra fe, ex pe di da pelo

Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do 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 11 de se tem bro de
2001, e en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal por in -
ter mé dio da Men sa gem nº 8, de 9 de ja ne i ro de 2003,
dis põe so bre a re vo ga ção do art. 374 do Có di go Ci vil
bra si le i ro.

A dis po si ção que se pre ten de re vo gar do novo
Có di go Ci vil au to ri za a com pen sa ção de dí vi das tri bu-
tá ri as do con tri bu in te com cré di tos que ele pos su ir pe -
ran te o ente pú bli co.

A ín te gra do tex to da me di da pro vi só ria é a se -
guin te:

“Me di da Pro vi só ria nº 104, de 9 de ja-
ne i ro de 2003

Re vo ga o art. 374 da Lei nº 10.406, de
10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das 
atri bu i ções 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 re vo ga do o art. 374 da Lei
nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di-
go Ci vil.

Art. 2º Esta me di da pro vi só ria en tra em 
vi gor na data da sua pu bli ca ção.”

No de cor rer do pra zo re gi men tal, Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. De pu ta dos, fo ram apre sen ta das duas
emen das à me di da pro vi só ria.

A Emen da nº 1, su pres si va, do De pu ta do Au-
gus to Nar des, pro põe: “su pri ma-se a me di da pro vi só-
ria”. A Emen da nº 2, tam bém su pres si va, do De pu ta-
do Edu ar do Cu nha, pro põe: “su pri ma-se o art. 1º do
tex to da Me di da Pro vi só ria nº 104, de 10 de fe ve re i ro
de 2003”.

Voto

Da ad mis si bi li da de

Tra ta-se de me di da le gis la ti va re fe ren te ao Di-
re i to Ci vil, por tan to ma té ria, por lei fe de ral, a ser

exa mi na da por este Par la men to, nos ter mos dos
arts. 22, in ci so I, e 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por se tra tar de me di da pro vi só ria, cum pre-nos
re a li zar o exa me dos pres su pos tos re le vân cia e ur-
gên cia, nos ter mos do art. 62, § 5º, da Cons ti tu i ção.

A pro pos ta, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. De pu ta-
dos, é re le van te, na me di da em que tra ta de uma au -
to ri za ção in con di ci o na da para qual quer pes soa, fí si-
ca ou ju rí di ca, com pen sar pre ten sos cré di tos que ti -
ver pe ran te qual quer ente pú bli co – União, Esta dos e
Mu ni cí pi os – dos tri bu tos que o ente pú bli co pre ten der
co brar-lhe. Como se ob ser va, nor ma de gran de al can-
ce que afe ta todo o pro ces so de co bran ça de cré di tos
tri bu tá ri os do País.

Por ou tro lado, a me di da pro vi só ria é ur gen te
por im pli car da nos ime di a tos à ar re ca da ção de tri bu-
tos em to dos os ní ve is da Fe de ra ção, e, por tan to, per -
mi tir a vi gên cia do art. 374 do Có di go Ci vil tra ria con -
se qüên ci as sé ri as para o fu tu ro. Isto por que ten do,
em al gum mo men to, co e xis ti do dé bi to e cré di to e uma 
nor ma que au to ri zas se com pen sa ção, se ria pos sí vel
ale gar com pen sa ção, in clu si ve em mo men to fu tu ro.

Da cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le -
gis la ti va.

Qu an to ao con te ú do le gal da me di da pro vi só ria,
ve ri fi ca mos tra tar-se de ma té ria que não se in se re en -
tre aque las as si na la das como de com pe tên cia ex clu-
si va do Con gres so Na ci o nal ou de qual quer de suas
Ca sas. Ao tem po em que tam bém não se com pre en-
de en tre as com pe tên ci as pri va ti vas do Pre si den te da
Re pú bli ca, tam pou co tra ta de ma té ria para a qual a
Cons ti tu i ção de Re pú bli ca te nha ve da do o uso da me -
di da pro vi só ria.

Da ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.
A me di da pro pos ta não im pli ca au men to de des -

pe sa.
Por ou tro lado, ao pre ten der evi tar com pro me ti-

men to da ar re ca da ção dos en tes da Fe de ra ção, tra -
ta-se de me di da vi san do jus ta men te ao equi lí brio do
Orça men to na ci o nal.

Do Mé ri to.

His tó ri co da ques tão.
O Có di go Ci vil de 1916, que vi go rou até o iní cio

do cor ren te ano, con ti nha o se guin te dis po si ti vo a res -
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pe i to da com pen sa ção de cré di to do par ti cu lar com
tri bu tos de vi dos aos en tes pú bli cos:

“Art. 1.017. As dí vi das fis ca is da União, 
dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os tam bém não
po dem ser ob je to de com pen sa ção, ex ce to
nos ca sos de en con tro en tre a ad mi nis tra-
ção e o de ve dor, au to ri za dos nas leis e re-
gu la men tos da Fa zen da.”

Essa nor ma vi go rou du ran te qua se um sé cu lo,
sem que qual quer tri bu nal te nha pos to em dú vi da sua
le gi ti mi da de. Com base nela, não se pro i biu a com-
pen sa ção com dí vi das fis ca is, mas ape nas se re me-
teu a com pen sa ção de dí vi das fis ca is para a le gis la-
ção es pe cí fi ca.

A me di da, já no lon gín quo ano de 1916, fez-se
ne ces sá ria pe las di ver sas es pe ci a li da des que cer-
cam as dí vi das fis ca is que, en ten deu-se, im pe di am
com pen sar um dé bi to fis cal com um cré di to qual quer
pe ran te o ente pú bli co.

Res sal ta mos que não es ta mos tra tan do de
com pen sa ção de dí vi da tri bu tá ria ne ces sa ri a men te
com o in dé bi to tri bu tá rio do con tri bu in te, mas de com -
pen sa ção de uma dí vi da tri bu tá ria lí qui da e cer ta da
Fa zen da Pú bli ca com um pre ten so cré di to ale ga da
pelo con tri bu in te quan do a Fa zen da lhe co bra al gum
cré di to atra sa do.

Se fos se au to ri za do, ili mi ta da men te, a com pen-
sa ção de cré di tos tri bu tá ri os do ente pú bli co com
qual quer pre ten so cré di to do par ti cu lar para com o
ente pú bli co ter-se-ia a in vi a bi li da de ou a in vi a bi li za-
ção da co bran ça de tri bu tos con tra os so ne ga do res e
os co nhe ci dos chi ca nis tas pro fis si o na is.

Com efe i to, o ente pú bli co co bra ria a dí vi da e o
chi ca nis ta ale ga ria a exis tên cia de com pen sa ção,
como uma TDA, um tí tu lo de ori gem obs cu ra, um cré -
di to dis cu ti do em ju í zo, etc. E até o Ju di ciá rio se pro -
nun ci ar so bre a exis tên cia ou não da pre ten sa com -
pen sa ção te ri am trans cor ri do dé ca das e a co bran ça
es ta ria in vi a bi li za da pelo de sa pa re ci men to do con tri-
bu in te e de seus bens. Já para o con tri bu in te cor re to,
a nor ma não tra ria ne nhu ma van ta gem, pois, como
este paga seus tri bu tos em dia, nada ha ve ria para
com pen sar. Para o con tri bu in te tal vez não tão cor re to,
mas de pe que no por te, a nor ma tam bém se ria inú til,
pois este não con tra ta gran des es cri tó ri os de ad vo ca-
cia para tu mul tu ar em ju í zo a co bran ça de tri bu tos.

Como se ob ser va, tra ta va-se de uma re gra de
gran de re le vân cia para a or dem pú bli ca, cuja ope ra ção
não é do in te res se nem dos ci da dãos de bem, nem da
União, nem dos Esta dos, nem dos Mu ni cí pi os.

O SR. PRESIDENTE (João Pa u lo Cu nha) – Pror -
ro go a pre sen te ses são por uma hora.

De vol vo a pa la vra ao De pu ta do Wil son San ti a go.
O SR. WILSON SANTIAGO – Além de al ta men-

te in con ve ni en te, a nor ma que se pre ten de re vo gar,
en ten do ser in cons ti tu ci o nal.

Com efe i to, o art. 374 do Có di go Ci vil dis põe:

“Art. 374. A ma té ria da com pen sa ção,
no que con cer ne às dí vi das fis ca is e pa ra fis-
ca is, é re gi da pelo dis pos to nes te ca pí tu lo”.

O ca pí tu lo em ques tão con tém nor mas ge ra is
de com pen sa ção. Por tan to, o art. 374 pos sui uma nor-
ma ge ral so bre cré di to tri bu tá rio.

Ora, a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca é ex pres sa ao
atri bu ir esta ma té ria para a lei com ple men tar.

O art. 146 da Cons ti tu i ção Fe de ral diz o se guin te:

“Art. 146. Cabe à lei com ple men tar:
I – .................................... .....................
II – ................................... .....................
III – es ta be le cer nor mas ge ra is em

ma té ria de le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al-
men te so bre:

a) ..................................... .....................
b) obri ga ção, lan ça men to, cré di to,

pres cri ção e de ca dên cia tri bu tá ri os.

O Có di go Ci vil não é lei com ple men tar, pois Di -
re i to Ci vil não é ma té ria para lei com ple men tar. O
Có di go Ci vil não foi vo ta do com o pro ce di men to
cons ti tu ci o nal exi gi do para as leis com ple men ta res.

Lei com ple men tar que rege a com pen sa ção de
tri bu tos exis te, e é exa ta men te o Có di go Tri bu tá rio
Na ci o nal.

O art. 170 do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal diz o
se guin te:

“Art. 170. A lei pode, nas con di ções e
sob as ga ran ti as que es ti pu lar, ou cuja es ti-
pu la ção em cada caso atri bu ir à au to ri da de
ad mi nis tra ti va, au to ri zar a com pen sa ção de
cré di tos tri bu tá ri os com cré di tos lí qui dos e
cer tos, ven ci dos, ou vin cen dos, do su je i to
pas si vo con tra a Fa zen da Pú bli ca”.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o vin cen do cré di to do
su je i to pas si vo, a lei de ter mi na rá, para os efe i tos des -
te ar ti go, a apu ra ção do seu mon tan te, não po den do,
po rém, co mi nar re du ção ma i or que a cor res pon den te
ao juro de 1% ao mês pelo tem po a de cor rer en tre a
data da com pen sa ção e a do ven ci men to.”
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O art. 170-A, tam bém do Có di go Tri bu tá rio Na ci-
o nal, acos ta do ao 171 pela Lei Com ple men tar nº 104, 
de 10 de ja ne i ro de 2001, diz o se guin te:

“Art. 170-A É ve da da a com pen sa ção
me di an te o apro ve i ta men to de tri bu to ob je to
de con tes ta ção ju di ci al pelo su je i to pas si vo
an tes do trân si to em jul ga do da res pec ti va
de ci são ju di ci al.”

Esta nor ma per mi te e con ti nu a rá per mi tin do a
com pen sa ção de tri bu tos, ape nas a con di ci o na a cer -
tos pro ce di men tos ra ci o na is.

O art. 374 pre ten de uma au to ri za ção ge ral e to -
tal men te in con di ci o na da para com pen sar qual quer
pre ten so cré di to para com o ente pú bli co com qual -
quer tri bu to que o ente pú bli co pre ten da co brar.

Já o Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal per mi te a com -
pen sa ção, mas exi ge que a lei es ti pu le con di ções e
ga ran ti as. E, como vi mos, o art. 374 do Có di go Ci vil
es ta be le ce com pen sa ção de for ma in dis cri mi na da,
in con di ci o na da e des pro vi da de qual quer ga ran tia de
cor re ção no en con tro en tre dé bi tos e cré di tos.

Assim, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. De pu ta dos, a
re vo ga ção do art. 374 do Có di go Ci vil é me di da ne-
ces sá ria para que a com pen sa ção de tri bu tos con ti-
nue se dan do pe las leis es pe cí fi cas de for ma or de na-
da, vi o la a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca e põe em ris co a 
or dem tri bu tá ria da lei or di ná ria e o Có di go Ci vil uma
au to ri za ção in con di ci o na da para re a li za ção de com -
pen sa ção de qual quer pre ten so cré di to de Di re i to pri -
va do com dí vi da tri bu tá ria.

Tal vez exis ta im per fe i ções na pró pria lei, mas
nas nor mas atu a is so bre com pen sa ção de tri bu to, no
en tan to, se as sim o é, o pro ble ma po de rá ser re sol vi-
do me di an te al te ra ções das leis tri bu tá ri as, e nun ca
numa lei or di ná ria.

Das emen das apre sen ta das.
Peço vê nia aos ilus tres co le gas para con clu ir

pela re je i ção das emen das apre sen ta das, pri me i ra-
men te por que não têm a na tu re za de emen das, mas
de ma ni fes ta ções de con tra ri e da de à in te gra li da de da 
me di da pro vi só ria. Ocor re que am bas as emen das
pe dem a su pres são de dis po si ti vo exis ten te na me di-
da pro vi só ria. Assim, aco lhen do qual quer das emen -
das, ter-se-á, na ver da de, a re je i ção da me di da pro vi-
só ria, e a ace i ta ção ou re je i ção da me di da pro vi só ria
é ma té ria afe ta ao Ple ná rio des ta Casa.

Ade ma is, no mé ri to, pe di mos vê nia para tam-
bém dis cor dar dos fun da men tos das emen das apre -
sen ta das. Pri me i ro, por que, ao con trá rio do ale ga do,
o Có di go Ci vil não é lei com ple men tar e, se gun do,

por que a me di da não se des ti na a ve dar a com pen sa-
ção en tre dé bi tos e cré di tos de tri bu tos. A com pen sa-
ção con ti nu a rá sen do pos sí vel nos ter mos das nor -
mas es pe ci a is, ou seja, as nor mas ge ra is do Có di go
Tri bu tá rio Na ci o nal e as nor mas es pe cí fi cas das leis
tri bu tá ri as. Li mi ta-se ape nas à com pen sa ção de sor-
de na da de dí vi da fis cal do con tri bu in te com pre ten so
cré di to des te pe ran te a Admi nis tra ção.

Por fim, Sr. Pre si den te, Srs. De pu ta dos, o art.
374 do Có di go Ci vil não está in ter re la ci o na do com ou -
tras nor mas do Có di go, até por que não exis tem ou-
tras re gras de Di re i to Tri bu tá rio no Có di go Ci vil. Por -
tan to, há equí vo co na afir ma ção de que a al te ra ção
do dis po si ti vo do Có di go Ci vil te ria de vir acom pa nha-
da ne ces sa ri a men te de ou tras mu dan ças do pro je to
de con ver são.

Exa mi nan do, Sr. Pre si den te e Srs. De pu ta dos, a 
fun do o Li vro I, Par te Espe ci al, do Di re i to das Obri ga-
ções do novo Có di go Ci vil, na qual se in se re o art.
374, ora em de ba te, ob ser va mos ou tro dis po si ti vo a
re que rer ur gen te re vi são.

Com efe i to, cons ta no art. 406:

“Art. 406. Qu an do os ju ros mo ra tó ri os
não fo rem con ven ci o na dos, ou o fo rem sem
taxa es ti pu la da, ou quan do pro vi e rem de
de ter mi na ção da lei, se rão fi xa dos se gun do
a taxa que es ti ver em vi gor para a mora do
pa ga men to de im pos tos de vi do à Fa zen da
Na ci o nal.”

Sr. Pre si den te e Srs. De pu ta dos, tal dis po si ção
apa ren te men te de pou ca im por tân cia e sa lu tar pa ra-
ria os cri té ri os de cor re ção das dí vi das dos en tes pú -
bli cos e dos par ti cu la res.

Na ver da de, apre sen ta gra ves pro ble mas, en tre
os qua is des ta ca mos: pri me i ro, pre vê o uso da taxa
Se lic com du pla in ci dên cia de cor re ção mo ne tá ria,
por que a Se lic já in clui, por sua na tu re za, cor re ção
mo ne tá ria, e os arts. 389 e 394 do Có di go Ci vil pre vê-
em nova in ci dên cia de cor re ção mo ne tá ria.

Assim, na ver da de, sob os de ve do res em ge ral
in ci di ria co bran ça mu i tís si mo su pe ri or à pra ti ca da
pela Fa zen da Na ci o nal.

O que se ria, en tão, o uso da taxa por par ti cu la-
res? Por ter in ter pre ta ção si mi lar à re vo ga ção da Lei
da Usu ra, pois se sem pac tu a ção se pode co brar ju -
ros de mais de 12% ao ano, com pre vi são con tra tu al
qual quer par ti cu lar po de ria exi gir juro mu i to ma i or.

Em de cor rên cia do item an te ri or, as mul tas de
mora abu si vas con tra con su mi do res que atu al men te
se en con tram ve da das re to ma ri am so bre a for ma de
ju ros de mora es cor chan tes.
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Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. De pu ta dos,
vo ta mos pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria nº 104, 
de 9 de ja ne i ro de 2003, na for ma do pro je to de con -
ver são ane xo, e re je i ta mos as duas emen das ofe re ci-
das à me di da pro vi só ria.

“Pro je to de con ver são à Me di da Pro vi-
só ria nº 104

Alte ra o art. 406 do Có di go Ci vil e re-
vo ga o art. 374 da Lei nº 10.406, de 10 de
ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

Art. 1º O art. 406 do Có di go Ci vil pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 406. Qu an do os ju ros de mora
não fo rem con ven ci o na dos, ou o fo rem sem
taxa es ti pu la da, ou quan do pro vi e rem de
de ter mi na ção da lei, se rão fi xa dos em per-
cen tu al de 6% ao ano.”

No que diz res pe i to à Lei nº 10.406, de 2002, do
Có di go Ci vil, cons ta rá:

“Art. 2º Fica re vo ga do o art. 374 da Lei
nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002, do Có -
di go Ci vil.”

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

Era o que ti nha a di zer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

 Nº – , DE 2003
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 104,

DE 9 DE JANEIRO 2003
MENSAGEM Nº – , DE –  DE 2003

Re vo ga o art. 374 da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

Au tor: Po der Exe cu ti vo

Re la tor: Dep. Wil son San ti a go

I – Re la tó rio

A me di da pro vi só ria em epí gra fe, ex pe di da pelo
Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do 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 11 de se tem bro de
2001, e en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal por in -
ter mé dio da Men sa gem nº 8, de 9 de ja ne i ro de 2003,
dis põe so bre a re vo ga ção do art. 374 do Có di go Ci vil
bra si le i ro.

A dis po si ção que se pre ten de re vo gar do novo
Có di go Ci vil au to ri za a com pen sa ção de dí vi das tri bu-
tá ri as do con tri bu in te com cré di tos que ele pos su ir pe -
ran te o ente pú bli co.

A ín te gra do tex to da me di da pro vi só ria é a se -
guin te:

“MEDIDA PROVISÓRIA Nº 104, 
DE 9 DE JANEIRO 2003

Re vo ga o art. 374 da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

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 de 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 re vo ga do o art. 374 da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

Art. 2º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data da sua pu bli ca ção.”

No de cor rer do pra zo re gi men tal fo ram apre sen-
ta das duas emen das à me di da pro vi só ria:

Nº 1 Emen da su pres si va do De pu ta do
Au gus to Nar des, que pro põe “Su pri ma-se a
Me di da Pro vi só ria“.

Nº 2 Emen da Su pres si va do De pu ta do
Edu ar do Cu nha, que pro põe “Su pri ma-se do 
tex to da Me di da Pro vi só ria nº 104, de 10 de
fe ve re i ro de 2003, o Art. 1º”

II. Voto

II.1 Da ad mis si bi li da de
Tra ta-se de me di da le gis la ti va re fe ren te ao Di re i-

to Ci vil, por tan to, ma té ria para lei fe de ral a ser exa mi-
na da por este Par la men to, nos ter mos dos arts. 22, in -
ci so I, e 49, ca put, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

Por se tra tar de me di da pro vi só ria, cum pre-nos
re a li zar o exa me dos pres su pos tos de re le vân cia e ur -
gên cia, nos ter mos do art. 62, § 5º, da Cons ti tu i ção.

A pro pos ta é re le van te na me di da em que tra ta
de uma au to ri za ção in con di ci o na da para qual quer
pes soa, fí si ca ou ju rí di ca, com pen sar pre ten sos cré -
di tos que ti ver pe ran te qual quer ente pú bli co (União,
Esta dos e Mu ni cí pi os) dos tri bu tos que o ente pú bli co
pre ten der co brar-lhe. Como se ob ser va, nor ma de
gran de al can ce que afe ta todo o pro ces so de co bran-
ça de cré di tos tri bu tá ri os do País.

Por ou tro lado, a me di da é ur gen te por im pli car
da nos ime di a tos à ar re ca da ção de tri bu tos em to dos
os ní ve is da Fe de ra ção e por quan to per mi tir a vi gên-
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cia do art. 374 do Có di go Ci vil tra ria con se qüên ci as
sé ri as para o fu tu ro. Isto por que ten do em al gum mo -
men to co e xis ti do dé bi to e cré di to e uma nor ma que
au to ri zas se com pen sa ção se ria pos sí vel ale gar com -
pen sa ção in clu si ve em mo men to fu tu ro.

II.2 Da Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de e Téc ni-
ca Le gis la ti va

Qu an to ao con te ú do le gal da me di da pro vi só ria,
ve ri fi ca mos tra tar-se de ma té ria que não se in se re en -
tre aque las as si na la das como de com pe tên cia ex clu-
si va do Con gres so Na ci o nal ou de qual quer de suas
Ca sas, ao tem po em que tam bém não se com pre en-
de den tre as com pe tên ci as pri va ti vas do Pre si den te
da Re pú bli ca. Tam pou co tra ta de ma té ria para a qual
a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca te nha ve da do o uso de
me di da pro vi só ria.

II.3 Da ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra
A me di da pro pos ta não im pli ca em au men to de

des pe sa.
Por ou tro lado, ao pre ten der evi tar com pro me ti-

men to da ar re ca da ção dos en tes da Fe de ra ção se
tra ta de me di da vi san do, jus ta men te, o equi lí brio do
or ça men to.

II.4 Do mé ri to

II.4.1 His tó ri co da ques tão nes ta na ção
O Có di go Ci vil de 1916, que vi go rou até o iní cio

do cor ren te ano, con ti nha o se guin te dis po si ti vo a res -
pe i to da com pen sa ção de cré di to do par ti cu lar com
tri bu tos de vi dos aos en tes pú bli cos:

“Art. 1.017. As dí vi das fis ca is da União, 
dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os tam bém não
po dem ser ob je to de com pen sa ção, ex ce to
nos ca sos de en con tro en tre a ad mi nis tra-
ção e o de ve dor, au to ri za dos nas leis e re-
gu la men tos da Fa zen da.”

Esta nor ma vi go rou du ran te qua se um sé cu lo
sem que qual quer tri bu nal te nha pos to em dú vi da sua
le gi ti mi da de. Com base nela, não se pro i biu a com-
pen sa ção com dí vi das fis ca is, mas, ape nas, re me-
teu-se a com pen sa ção de dí vi das fis ca is para le gis la-
ção es pe cí fi ca.

A me di da, já no lon gín quo ano de 1916, se fez
ne ces sá ria pe las di ver sas es pe ci a li da des que cer-
cam as dí vi das fis ca is que, en ten deu-se, im pe di am
com pen sar um dé bi to fis cal com um cré di to qual quer
pe ran te o ente pú bli co.

Res sal ta mos que não es ta mos tra tan do de
com pen sa ção de dí vi da tri bu tá ria ne ces sa ri a men te

com, in dé bi to tri bu tá rio do con tri bu in te, mas de com -
pen sa ção de uma dí vi da tri bu tá ria, lí qui da e cer ta da
fa zen da pú bli ca, com um pre ten so cré di to (tí tu lo do
sé cu lo pas sa do, TDA, uma dí vi da em pre ca tó rio, uma
dí vi da de cor ren te da pres ta ção de al gum ser vi ço,
etc.) ale ga da pelo con tri bu in te quan do a fa zen da lhe
co bra al gum cré di to atra sa do.

Se fos se au to ri za do, ili mi ta da men te, a com pen sa-
ção en tre cré di to tri bu tá rio do ente pú bli co com qual quer
pre ten so cré di to do par ti cu lar para com o ente pú bli co
ter-se-ia a in vi a bi li za ção da co bran ça de tri bu tos con tra
os so ne ga do res e chi ca nis tas pro fis si o na is.

Com efe i to, o ente pú bli co co bra ria a dí vi da e o
chi ca nis ta ale ga ria a exis tên cia de com pen sa ção
com, di ga mos, uma TDA, um tí tu lo de ori gem obs cu-
ra, um cré di to dis cu ti do em ju í zo, etc. e até o ju di ciá rio
se pro nun ci ar so bre a exis tên cia ou não da pre ten sa
com pen sa ção te ria trans cor ri do dé ca das e a co bran-
ça es ta ria in vi a bi li za da pelo de sa pa re ci men to do con -
tri bu in te e de seus bens. Já para o con tri bu in te cor re to
a nor ma não tra ria ne nhu ma van ta gem, pois como
este paga seus tri bu tos em dia nada ha ve ria para
com pen sar. E para o con tri bu in te tal vez não tão cor re-
to, mas de pe que no por te, a nor ma tam bém se ria inú -
til, pois este não con tra ta gran des es cri tó ri os de ad vo-
ca cia para tu mul tu ar em ju í zo a co bran ça de tri bu tos.

Como se ob ser va, tra ta va-se de uma re gra de
gran de re le vân cia para a or dem pú bli ca cuja al te ra ção
não é do in te res se nem dos ci da dãos de bem, nem da
União, nem dos Esta dos e nem dos Mu ni cí pi os.

II.4.2 Da in cons ti tu ci o na li da de da nor ma que se
está re vo gan do

Além de al ta men te in con ve ni en te, a nor ma que
se pre ten de re vo gar en ten do ser in cons ti tu ci o nal.

Com efe i to, dis põe o art. 374 do atu al Có di go Ci vil:

“Art. 374. A ma té ria da com pen sa ção,
no que con cer ne às dí vi das fis ca is e para
fis ca is. é re gi da pelo dis pos to nes te ca pí tu-
lo.”

E o ca pí tu lo em ques tão con tém nor mas ge ra is
de com pen sa ção;por tan to, o art. 374 pos sui uma nor -
ma ge ral so bre cré di to tri bu tá rio. Ora, a Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca é ex pres sa ao atri bu ir esta ma té ria para
lei com ple men tar, in ver bis:

“Art. 146. Cabe à lei com ple men tar:
(...)
III – es ta be le cer nor mas ge ra is em

ma té ria de le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al-
men te so bre: (...)
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b) obri ga ção, lan ça men to, cré di to,
pres cri ção e de ca dên cia tri bu tá ri os;”

E o Có di go Ci vil não é lei com ple men tar, pois
Di re i to Ci vil não é ma té ria para lei com ple men tar e o 
Có di go Ci vil não foi vo ta do com o pro ce di men to –
cons ti tu ci o nal men te exi gi do para as leis com ple-
men ta res.

Lei com ple men tar, que rege a com pen sa ção de
tri bu tos, exis te e é o Có di go Tri bu tá rio Na ci o nalver bis:

“SEÇÃO IV
De ma is Mo da li da des de Extin ção

“Art. 170. A lei pode, nas con di ções
e sob as ga ran ti as que es ti pu lar, ou cuja
es ti pu la ção em cada com pen sa ção de
cré di tos à au to ri da de ad mi nis tra ti va, au to-
ri zar a com pen sa ção de cré di tos tri bu tá ri-
os com cré di tos lí qui dos e cer tos, ven ci-
dos ou vin cen dos, do su je i to pas si vo con -
tra a Fa zen da pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. Sen do vin cen do o cré-
di to do su je i to pas si vo, a lei de ter mi na rá, para
os efe i tos des te ar ti go, a apu ra ção do seu
mon tan te, não po den do, po rém, co mi nar re-
du ção ma i or que a cor res pon den te ao juro de
1% (um por cen to) ao mês pelo tem po a de-
cor rer en tre a data da com pen sa ção e a do
ven ci men to.

Art. 170-A. É ve da da a com pen sa ção
me di an te o apro ve i ta men to de tri bu to, ob je to
de con tes ta ção ju di ci al pelo su je i to pas si vo,
an tes do trân si to em jul ga do da res pec ti va
de ci são ju di ci al. (Arti go in clu i do pela Lcp nº
104, de 10-1-2001)

Esta nor ma per mi te – e con ti nu a rá per mi tin do
– a com pen sa ção de tri bu tos, ape nas a con di ci o na a 
cer tos pro ce di men tos ra ci o na is.

O art. 374 pre ten de uma au to ri za ção, ge ral e to -
tal men te in con di ci o na da, para com pen sar qual quer
pre ten so cré di to para com o ente pú bli co com qual -
quer tri bu to que o ente pú bli co pre ten da co brar. Já o
Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal per mi te a com pen sa ção,
mas exi ge que a lei es ti pu le “con di ções e ga ran ti as”.
E, como vi mos, o art. 374 do Có di go ci vil es ta be le ce
com pen sa ção de for ma, in dis cri mi na da, in con di ci o-
na da e des pro vi da de qual quer ga ran tia de cor re ção
no en con tro en tre dé bi tos e cré di tos.

Assim, a re vo ga ção do art. 374 do Có di go Ci -
vil é me di da ne ces sá ria para que a com pen sa ção
de tri bu tos con ti nue se dan do pe las leis es pe cí fi-
cas, de for ma or de na da. Vi o la a Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca e põe em ris co a or dem tri bu tá ria dar em 
lei or di ná ria (Có di go Ci vil) uma au to ri za ção in con-
di ci o na da para a re a li za ção de com pen sa ção de
qual quer pre ten so cré di to de di re i to pri va do com
dí vi da tri bu tá ria.

Tal vez exis tam im per fe i ções, nas nor mas atu a is
so bre com pen sa ção de tri bu tos; no en tan to, se as sim
o é o pro ble ma po de rá ser re sol vi do me di an te al te ra-
ção das leis tri bu tá ri as.

11.5 Das emen das apre sen ta das

Pe din do vê nia aos ilus tres co le gas, en ten de-
mos pela re je i ção das emen da apre sen ta das.

Pri me i ra men te, por que es tas pa re cem não ter a
na tu re za de emen das, mas de ma ni fes ta ções de con -
tra ri e da de con tra a in te gra li da de da me di da pro vi só-
ria. Ocor re que am bas emen das pe dem a su pres são
do úni co dis po si ti vo exis ten te na me di da pro vi só ria.
Assim, aco lhen do qual quer das emen das ter-se-ia,
na ver da de, a re je i ção da me di da pro vi só ria. E a ace i-
ta ção ou a re je i ção da me di da pro vi só ria é ma té ria
afe ta ao Ple ná ria des ta Casa.

Ade ma is, no mé ri to, pe di mos vê nia para tam-
bém dis cor dar dos fun da men tos das emen das apre -
sen ta das. Pri me i ro, por que, ao con trá rio do ale ga do,
o Có di go Ci vil não é uma lei com ple men tar.

Se gun do, por que a me di da não se des ti na a
ve dar a com pen sa ção en tre dé bi tos e cré di to de
tri bu tos. A com pen sa ção con ti nu a rá sen do pos sí-
vel nos ter mos das nor mas es pe ci a is, ou seja as
nor mas ge ra is Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal e as nor-
mas es pe cí fi cas das leis tri bu tá ri as. Li mi ta-se ape -
nas a com pen sa ção de sor de na da de dí vi da fis cal
do con tri bu in te com pre ten so cré di to des te pe ran te
a ad mi nis tra ção.

Por fim, o art. 374 do Có di go Ci vil não está in -
ter-re la ci o na do com ou tras nor mas do Có di go, até
por que não exis tem ou tras nor mas de Di re i to Tri -
bu tá rio no Có di go Ci vil. Por tan to, há equí vo co na
afir ma ção de que a al te ra ção des te dis po si ti vo do
Có di go Ci vil te ria de vir acom pa nha da, ne ces sa ri-
a men te, de ou tras mu dan ças.

II.6 Do Pro je to de Lei de Con ver são

Exa mi nan do a fun do o Li vro I da Par te Espe -
ci al – do di re i to das obri ga ções do novo Có di go
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Ci vil, no qual se in se re o art. 374 ora em de ba te,
ob ser va mos ou tro dis po si ti vo a re que rer ur gen te
re vi são.

Com efeito. consta do art. 406 deste diploma
legal:

“Art. 406. Quando os juros moratórias
não forem convencionados, ou o forem sem 
taxa estipulada, ou quando provierem de
determinação da lei, serão fixados segundo 
a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional”

Esta dis po si ção, apa ren te men te de pou ca im-
por tân cia e – sa lu tar, pois equi pa ra ria os cri té ri os de 
cor re ção das dí vi das dos en tes pú bli cos e dos par ti-
cu la res, na ver da de, apre sen ta gra ves pro ble mas,
en tre os qua is des ta ca mos:

Pre vê o uso de Taxa Se lic com du pla
in ci dên cia de cor re ção mo ne tá ria, pois a
Taxa Se lic já in clui, por sua na tu re za, cor -
re ção mo ne tá ria, e os arts. 389 e 394 do
novo Có di go Ci vil pre vê em nova in ci dên-
cia de cor re ção mo ne tá ria. Assim, na ver -
da de, so bre os de ve do res em ge ral in ci di-
ria uma co bran ça mu i tís si mo su pe ri or à
pra ti ca da pela Fa zen da Na ci o nal. Entre
ou tros pro ble mas, isto au men ta ria enor-
me men te as dí vi das ju di ci a is dos en tes
pú bli cos, em par ti cu lar, o dra ma dos es ta-
dos e mu ni cí pi os para efe tu ar o pa ga men-
to dos pre ca tó ri os;

Con tra ria cen te ná ria tra di ção ju rí di-
ca do País ao es ti pu lar ju ros su pe ri o res a
doze por cen to ao ano, o que ca u sa rá um
gran de au men to do nú me ro de dis cus-
sões ju di ci a is en vol ven do ta xas de ju ros.
Não há fun da men to para al te rar nos sa
tra di ção de que os ju ros de mora são de
6% ao ano quan do nada for pac tu a do (art.
1.061 do Có di go Ci vil de 1916) e, quan do
hou ver pac tu a ção, po dem ser de até 12%
ao ano (art. 1º do De cre to nº 22.626, de
1933 – “Lei de Usu ra”;

Não aju da ria se quer a de ses ti mu lar
o ina dim ple men to de obri ga ções, pois a
de mo ra com dis cus sões so bre a le gi ti mi-

da de da co bran ça da par ce la aces só ria
vi ria em pre ju í zo do cre dor e em fa vor do
chi ca nis ta. Fa la mos em dis cus são por que
di ver sos ju ris tas tem pos to em dú vi da a
le gi ti mi da de do uso da Taxa Se lic por en -
tes pú bli cos e o que se dirá, en tão, o uso
por par ti cu la res;

Pode ser in ter pre ta da como uma re vo-
ga ção da Lei de Usu ra, pois se sem pac tu a-
ção se pode co brar ju ros de mais de doze
por cen to ao ano com pre vi são con tra tu al
qual quer par ti cu lar po de ria exi gir um juro
mu i to ma i or;

Como de cor rên cia do item an te ri or, as
mul ta de mora abu si vas con tra con su mi do-
res, que hoje se en con tram ve da das, re tor-
na ri am, ve la da men te, sob a for ma de ju ros
de mora es cor chan tes.

Por todo o ex pos to, vo ta mos pela apro va ção
da Me di da Pro vi só ria nº 104, 9 de ja ne i ro de 2003,
na for ma do pro je to de lei de con ver são em ane xo,
re je i tan do as duas emen das ofe re ci das à me di da
pro vi só ria.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº , DE 2003

MEDIDA PROVISÓRIA 104, DE 9 DE 
JANEIRO DE 2003

Alte ra o ar ti go 406 e re vo ga o art.
374 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de
2002 – Có di go Ci vil.

Art. 1º O art. 406 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne-
i ro de 2002, Có di go Ci vil pas sa a vi go rar a com a se -
guin te re da ção:

“Art. 406. Qu an do os ju ros de mora
não fo rem con ven ci o na dos ou o fo rem sem
taxa es ti pu la da, ou quan do pro vi e rem de
de ter mi na ção da lei, se rão fi xa dos no per-
cen tu al de seis por cen to ao ano.”

Art. 2º Fica re vo ga do o art. 374 da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

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

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003. – De pu-
ta do Wil son San ti a go, Re la tor.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional,
cumprindo o que dispõe o § 1º, do art. 10 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos
termos do § 7º, do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001, a Medida Provisória nº 104, de 9 de
janeiro de 2003, que “Revoga o art. 374 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”, terá 
sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias, a partir de 18 de abril de 2003, tendo em vista
que sua votação não foi encerrada nas duas Casas
do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 15 de abril de 2003. –
Senador José Sarney, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Insti tui o Có di go Ci vil.

........................................ ............................................
Art. 374. A ma té ria da com pen sa ção, no que

con cer ne às dí vi das fis ca is e pa ra fis ca is, é re gi da
pelo dis pos to nes te ca pí tu lo. (Vide Me di da Pro vi só ria
nº 75, de 24-10-2002) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 104,
de 9-1-2003)
........................................ ............................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 75,
DE 24 DE OUTUBRO 2002

Alte ra a Le gis la ção Tri bu tá ria Fe de-
ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Pelo

tem po que res ta da pror ro ga ção da ses são, con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Val dir Ra upp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria, an tes de
ini ci ar o meu pro nun ci a men to, de fa zer uma re fe rên-
cia a um con gres so que está sen do re a li za do em Vi tó-
ria, no Espí ri to San to, o Con gres so da União dos Ve -
re a do res do Bra sil. Eu já fui Ve re a dor, as sim como o
Se na dor João Ri be i ro foi tam bém Ve re a dor no Esta do
de Go iás, Esta do da nos sa Pre si den te, Se na do ra Iris
de Ara ú jo.

Sa be mos da im por tân cia do Ve re a dor na co mu-
ni da de, por ser ele quem re ce be as pri me i ras re i vin di-

ca ções da nos sa po pu la ção, des de os pe que nos aos
ma i o res Mu ni cí pi os do nos so País. O ci da dão bra si le-
i ro não mora no País nem no Esta do, mas, sim, no
Mu ni cí pio, na co mu ni da de. Pro cu ro sem pre aten der
aos te le fo ne mas dos nos sos Ve re a do res do Esta do
de Ron dô nia, al guns dos qua is sei que par ti ci pa ram,
no dia de on tem, e es tão par ti ci pan do, hoje e ama-
nhã, do Con gres so de Ve re a do res em Vi tó ria. Pa ra-
be ni zo-os e so li da ri zo-me com os Ve re a do res de todo 
o Bra sil.

O que vou con tar a V. Exªs bem po de ria fa zer
par te do ane do tá rio das prá ti cas co mer ci a is mais es -
cu sas já re gis tra das. Infe liz men te, é fato tão ab sur do
quan to ver da de i ro e traz con se qüên ci as ter rí ve is para 
os in te res ses bra si le i ros.

A Orga ni za ção Não-Go ver na men tal Ama zon-
link, ao bus car me di ar o co mér cio de cu pu a çu com
uma em pre sa ale mã, aca bou por des co brir que a
mul ti na ci o nal ja po ne sa Asa hi Fo ods ha via re gis tra do
o nome “cu pu a çu” como mar ca pró pria em to dos os
pa í ses da União Eu ro péia, além de fazê-lo tam bém
nos Esta dos Uni dos e no Ja pão.

Isso sig ni fi ca di zer, Srª Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que, nes ses pa í ses, a co mer ci a li za ção
de qual quer pro du to que con te nha o nome da fru ta,
quan do efe tu a do por ou tra em pre sa, está pro i bi da.

O pior, Srªs e Srs. Se na do res, é que essa si tu a-
ção gro tes ca não se re su me ao cu pu a çu. Fru tas tí pi-
cas da Re gião Ama zô ni ca, tais como a an di ro ba, a
co pa í ba e o açaí en con tram-se re gis tra dos no ex te ri or
como se mar cas fos sem. Como se não bas tas sem os
me di ca men tos e pro du tos de alta tec no lo gia que te -
mos que im por tar de ou tros lu ga res, os pa í ses mais
de sen vol vi dos re gis tram nos sas fru tas e os pro du tos
tí pi cos da Re gião Ama zô ni ca como se fos sem mar -
cas, im pe din do o povo so fri do da que la Re gião de
ven der qual quer pro du to que leve a mar ca des sas fru -
tas da Ama zô nia.

Esses ab sur dos, so ma dos, de nun ci am não só a
ga nân cia des me su ra da de al gu mas mul ti na ci o na is
que bus cam o lu cro a qual quer pre ço, mas tam bém a
ne ces si da de pre men te de o Go ver no e a so ci e da de
bra si le i ra agi rem na de fe sa de nos sos in te res ses
mais le gí ti mos.

As ri que zas da Ama zô nia têm um imen so po ten-
ci al ain da des co nhe ci do de nos sa so ci e da de.Em face 
da co bi ça que não co nhe ce li mi tes éti cos, é lí ci to afir -
mar que os pas sos do Go ver no bra si le i ro ain da são
ex ces si va men te tí mi dos no que tan ge à pro te ção de
nos so pa tri mô nio ge né ti co e de nos sa ini gua lá vel di -
ver si da de.
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O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª me
con ce de um apar te, Se na dor?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Com
mu i to pra zer, con ce do um apar te ao Se na dor Arthur
Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª, Se -
na dor Val dir Ra upp, que co nhe ço des de os tem pos
de Go ver na dor de Ron dô nia, é, na ver da de, al guém
que, mes mo sem ter nas ci do na re gião, se mos tra um
ama zô ni da efe ti vo, ain da mais por ser por op ção. Hoje 
faz um pro nun ci a men to que não me sur pre en de pelo
co nhe ci men to de ca u sa, pelo aler ta, pela lu ci dez,
pelo com pro mis so com a re gião. Ain da há pou co, num 
de ba te mu i to fe liz que pude aqui tra var com essa ex -
ce len te fi gu ra de Par la men tar, o Se na dor Pe dro Si -
mon, es tá va mos a con je tu rar que pre ci sa men te a
Ama zô nia, que é uma re gião de in te res se pla ne tá rio,
sem dú vi da, não pode de i xar de des per tar um fun do
in te res se na ci o nal. Ne nhum bra si le i ro pode se di zer
com ple ta men te bra si le i ro se não ti ver pre o cu pa ção
mu i to re le van te com o des ti no da nos sa re gião, que é
es tra té gi ca para nós e sa be mos dis so, e tam bém para 
o res to do Bra sil, que pre ci sa to mar co nhe ci men to
dis so. E o dis cur so de V. Exª é de enor me opor tu ni da-
de. Pa ra béns! É bom sa ber mos que há um Se na dor
com ta ma nha ca pa ci da de de vi gi lân cia so bre essa re -
gião tão im por tan te para o País e que des per ta tan to
in te res se, às ve zes bons, às ve zes maus no mun do
in te i ro.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Arthur Vir gí lio, o seu apar te com
cer te za en ri que ceu o meu pro nun ci a men to. V. Exª,
que vem do ma i or Esta do da nos sa Fe de ra ção, e, não 
te nho cer te za, mas cre io que do mun do tam bém, o
Ama zo nas, que apre sen ta a ma i or bi o di ver si da de do
Pla ne ta, é um pro fun do co nhe ce dor do que es tou fa -
lan do.

Re co nhe ce mos que no pla no in ter na ci o nal ain -
da fal ta um re gi me uni fi ca do que tra te das ques tões
de bi os se gu ran ça re la ci o na das às mar cas e pa ten tes.
Exis tem, em li nhas ge ra is, dois pa ra dig mas que, se
não ne ces sa ri a men te se in com pa ti bi li zam en tre si, ao 
me nos têm sido uti li za dos, mu i tas ve zes, para chan -
ce lar con du tas sig ni fi ca ti va men te dis tin tas, quan do
não con tra di tó ri as.

Sob a tu te la da Orga ni za ção Mun di al do Co mér-
cio – OMC, a ques tão é re gu la da pelo Tra ta do so bre
Di re i to de Pro pri e da de Inte lec tu al Re la ci o na do ao
Co mér cio Inter na ci o nal – Trips, de 1995, que es pe ci fi-
ca que re cur sos bi o ló gi cos de vem es tar su je i tos a di -
re i tos pri va dos de pro pri e da de in te lec tu al.

Tal en ten di men to é, a nos so ju í zo, de mi o pia
gra vís si ma, da que las que só uma drás ti ca in ter ven-
ção ci rúr gi ca se ria ca paz de sa nar. Isso por que a vi -
são me ra men te pri va tís ti ca do fe nô me no da pro te ção
dos re cur sos bi o ló gi cos, bem ao sa bor das na ções
mais po de ro sas, ig no ra no ção que se tor nou ele men-
tar na pa u ta de de ba tes in ter na ci o na is: a ne ces si da-
de de se bus car o de sen vol vi men to sus ten tá vel. Em
tal equí vo co, não in cor re a Con ven ção de Di ver si da de
Bi o ló gi ca – CDB, as si na da por oca sião da con fe rên-
cia da ONU so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi men to,
tam bém co nhe ci da como ECO-92.

Nes se ins tru men to ju rí di co, há a ní ti da pre o cu-
pa ção de se bus car a apro va ção e a par ti ci pa ção das
co mu ni da des lo ca is no tra to das ques tões que en vol-
vam re cur sos bi o ló gi cos. Exis te nele a cla ra in ten ção
de se ob ter o de sen vol vi men to jus to e eqüi ta ti vo en tre
Esta dos, por meio da co o pe ra ção e da pre ser va ção
das co mu ni da des que de sen vol ve ram e man ti ve ram
de ter mi na do co nhe ci men to ao lon go do tem po.

Gros so modo, a Con ven ção so bre Di ver si da de
Bi o ló gi ca an te põe o in te res se pú bli co e o bem co mum
à pro pri e da de e aos in te res ses pri va dos. O ra ci o cí nio
é in ver so no caso do acor do Trips. Des sa for ma, o de -
sa fio pa re ce ser o de con ci li ar a pro du ção de no vos
co nhe ci men tos ci en tí fi cos com a ma ne i ra sus ten tá vel
de fazê-lo. Nes se pon to, o Go ver no bra si le i ro pode
de sem pe nhar pa pel mu i to mais re le van te do que tem
de sem pe nha do até o pre sen te mo men to.

Vol te mos ao caso do re gis tro do cu pu a çu como
mar ca. Tal pro ce di men to é in ca bí vel pe ran te toda e
qual quer le gis la ção que vise pro te ger di re i tos so bre
mar cas e pa ten tes. É ve da do re gis trar nome que é uti -
li za do para des cri ção de um pro du to. Se ria o mes mo
que re gis trar o nome “ba na na” como mar ca. Isso é ile -
gal e ofen de o bom-sen so mais co me zi nho.

Como os sis te mas de pa ten tes ain da são na ci o-
na is, con for me vi mos, não há um sis te ma in ter na ci o-
nal uni fi ca do de pro pri e da de in te lec tu al. O Bra sil não
pode obri gar o Ja pão ou a União Eu ro péia e nem
mes mo os Esta dos Uni dos a des con si de rar as mar -
cas e pa ten tes ali re gis tra das. Nes se pon to, pre va le ce
ain da a clás si ca no ção da so be ra nia dos Esta dos, no -
ção esta que se vem trans mu tan do em fun ção da
cres cen te in ter de pen dên cia en tre os pa í ses.

Entre tan to, o Bra sil tem o di re i to – e o de ver – de
não re co nhe cer tais ano ma li as e tam pou co pa gar ro-
yal ti es so bre o pro du to em seu ter ri tó rio, até por que a 
Lei nº 9.279/94, que tra ta da pro pri e da de in dus tri al,
afir ma não ser re gis trá vel como mar ca si nal de ca rá-
ter ge né ri co, co mum ou sim ples men te des cri ti vo,
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quan do ti ver re la ção com o pro du to ou ser vi ço a dis -
tin guir.

Di ze mos mais, Srª Pre si den te: en co ra ja mos for-
te men te a di plo ma cia bra si le i ra a em pre en der ges-
tões jun to aos es cri tó ri os de mar cas e pa ten tes do Ja -
pão, da União Eu ro péia e dos Esta dos Uni dos, no
sen ti do de es cla re cê-los so bre a im pos si bi li da de de
se re gis trar co pa í ba, cu pu a çu ou açaí como mar ca,
pois fal ta-lhes ca pa ci da de dis tin ti va. É pre ci so in for-
má-los de que não se re gis tra o nome “ba na na” ou
“maçã” como mar ca, por que es ses são no mes que
de sig nam o pro du to. Essas fun ções elu ci da do ras po -
dem mu i to bem ser de sem pe nha das tan to pe las em -
ba i xa das, re pre sen tan tes do Esta do, quan to pe los
con su la dos, re pre sen tan tes dos in te res ses co mer ci a-
is do Bra sil.

Por que não fir ma mos con vê ni os com es cri tó ri-
os de mar cas e pa ten tes in ter na ci o na is para dis po ni-
bi li zar-lhes lis ta gem com no mes de pro du tos ti pi ca-
men te bra si le i ros que fa zem par te da cul tu ra in dí ge na
ou, ain da, que te nham po ten ci al ex por ta dor? Se se
em pre en des sem es for ços no sen ti do de se con so li-
dar uma re la ção de no mes de pro du tos bra si le i ros,
su je i ta a re vi sões pe rió di cas, cons tran gi men tos tais
como evi den ci a dos no “caso cu pu a çu” se ri am fa cil-
men te evi ta dos. A fal ta de uni da de in ter na ci o nal deve
ser com pen sa da pela von ta de po lí ti ca.

Ou tra ini ci a ti va bas tan te exe qüí vel por par te do
Go ver no bra si le i ro é a de in cen ti var ins ti tu i ções como
o Gru po de Tra ba lhos Ama zô ni cos. Essa ins ti tu i ção
con gre ga cen te nas de as so ci a ções de pro du to res ru -
ra is e Orga ni za ções Não– Go ver na men ta is cujo ob je-
ti vo prin ci pal é unir es for ços no sen ti do de ge rar ren da
e em pre go à po pu la ção re gi o nal. Por ou tras pa la vras,
bus ca-se o de sen vol vi men to sus ten tá vel da nos sa
Re gião Ama zô ni ca.

Se no pla no ex ter no pu de mos ve ri fi car que o
Bra sil e as na ções de ten to ras de pró di gos re cur sos
ge né ti cos ain da têm mu i to com o que con tri bu ir para o 
aper fe i ço a men to do sis te ma in ter na ci o nal, tal ne ces-
si da de não é mu i to di fe ren te no pla no in ter no.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 306/95, de au to-
ria da Se na do ra e hoje Mi nis tro Ma ri na Sil va, cujo
subs ti tu ti vo, do ilus tre Se na dor Osmar Dias, foi apro -
va do e re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos, por exem -
plo, não se trans for mou em lei ain da e não se sabe
por qual mo ti vo. Esse pro je to, ao dis por 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 seus pro du tos de ri va dos, aten ta para a
re par ti ção jus ta e eqüi ta ti va dos be ne fí ci os ad vin dos
do aces so a no vos pro du tos e tec no lo gi as, bem no
es pí ri to de uti li za ção sus ten tá vel da di ver si da de bi o-

ló gi ca pro pug na do pela Con ven ção so bre Di ver si da-
de Bi o ló gi ca da ONU.

É pre men te que tal pro je to se trans for me em lei,
pois o tra ta men to da ma té ria por me di da pro vi só ria é
ab so lu ta men te in su fi ci en te e ine fi caz ao não im por
san ções pe na is no caso de des cum pri men to dos dis -
po si ti vos le ga is.

Con tu do, a apro va ção do pro je to de lei por si só
não terá o con dão de pro te ger nos so ines ti má vel pa -
tri mô nio ge né ti co. É ne ces sá rio in ves tir no apa re lha-
men to tec no ló gi co e nos re cur sos hu ma nos de ór-
gãos como 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), para que 
este pos sa cum prir de for ma efi caz seu mis ter. O fe -
nô me no da bi o pi ra ta ria é su til e em pre ga re cur sos
tec no ló gi cos cada vez mais avan ça dos no in tu i to de
des pis tar a fis ca li za ção bra si le i ra. Cabe ao Go ver no
tam bém vi a bi li zar o apo io lo gís ti co da Infra e ro para
co brir a vas tís si ma re gião ama zô ni ca.

Ou tro ór gão-cha ve para o Bra sil é o Insti tu to Na -
ci o nal de Pes qui sas da Ama zô nia (Inpa). Se não nos
con ci en ti zar mos de que di nhe i ro ali em pre ga do é in -
ves ti men to em nos so po ten ci al, con ti nu a re mos a se -
guir ca mi nhos já tri lha dos por ou tros. So men te o co -
nhe ci men to a res pe i to de nos sa bi o di ver si da de, ali a-
do ao tra ba lho sé rio de pes qui sa do res e ci en tis tas,
pode bar rar a ação dos bi o pi ra tas. A Ama zô nia, uma
das ex pres sões mais elo qüen tes de nos sa ri que za, é
área es tra té gi ca, e como tal deve ser tra ta da. Exem -
plos de mo bi li za ção da so ci e da de ci vil não es tão fal -
tan do.

Fa ze mos um ape lo, en tão, Srª Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, para que à ci da da nia de mons tra da
pelo povo do meu Esta do, Ron dô nia, e da Re gião
Nor te ve nham so mar-se as ações con cre tas do Go-
ver no. Jun tos, Go ver no e povo, cons tru i re mos uma
so ci e da de fun da da nos só li dos pi la res do de sen vol vi-
men to sus ten tá vel e da jus ti ça so ci al.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Os Srs.

Se na do res Sér gio Zam bi a si, Arthur Vir gí lio, Pa u lo
Paim, Ro me ro Jucá e Amir Lan 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.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao se apro xi-
ma rem os 100 anos de ins ta la ção da Car ta Ge ral do
Bra sil, ocor ri da nos idos de 1903, na ci da de de Por to
Ale gre, cre io ser opor tu no ho me na ge ar mos a 1ª Di vi-
são de Le van ta men to do Rio Gran de do Sul, su ces so-
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ra da Car ta Ge ral, que tan tos ser vi ços têm pres ta do a
nos so País.

Ain da no al vo re cer dos pri me i ros anos da Re pú-
bli ca, fi cou ní ti da a pre o cu pa ção de nos sos es ta dis tas
no sen ti do de do tar o Bra sil de ór gão res pon sá vel
pelo ma pe a men to sis te má ti co do Ter ri tó rio Na ci o nal.
Afi nal, ze lar pela in te gri da de ter ri to ri al pres su põe co -
nhe cê-lo por in te i ro, des de seus aci den tes ge o grá fi-
cos mais des ta ca dos até a de mar ca ção exa ta e ine -
quí vo ca das áre as fron te i ri ças.

As ati vi da des da 1ª Di vi são de Le van ta men to do 
Rio Gran de do Sul re ves tem-se, as sim, de ca rá ter es -
tra té gi co. Sua im por tân cia his tó ri ca trans cen de, pois,
a es fe ra lo cal e re gi o nal para al can çar todo o es pec tro
ter ri to ri al bra si le i ro.

Sua his tó ria se ca rac te ri za pelo pi o ne i ris mo e
pela de ter mi na ção de ho mens tais como o Co ro nel
Fran cis co de Abreu Lima, or ga ni za dor e 1º Che fe da
Car ta Ge ral do Bra sil, e o Ge ne ral Au gus to Tas so Fra -
go so, pa tro no da 1ª Di vi são de Le van ta men to. Esses
ci da dãos, ci en tes da ne ces si da de de se sub si di ar o
Bra sil com ser vi ço car to grá fi co que pri mas se pela
con fi a bi li da de, lu ta ram por fa zer da Car ta Ge ral do
Bra sil, em brião da 1ª Di vi são de Le van ta men to, ins-
tru men to fun da men tal na de fe sa de nos so ter ri tó rio
pe las For ças Arma das.

Fo ram, sem dú vi da, bem su ce di dos.
É pre ci so res sal tar que a 1ª Di vi são de Le van ta-

men to do Rio Gran de do Sul, her de i ra do ines ti má vel
le ga do da Car ta Ge ral, tem pas sa do por con tí nuo pro -
ces so de evo lu ção no de sem pe nho do seu mis ter. No -
vas me to do lo gi as, por exem plo, ser vem para oti mi zar
a pro du ção car to grá fi ca. A tec no lo gia atu al, ao pro ver
os pro fis si o na is com ima gens de sa té li te e com re cur-
sos da in for má ti ca, não só au xi lia a ela bo ra ção de le -
van ta men tos to po grá fi cos, mas tam bém am plia o rol
de pos si bi li da des de ex pres sar, gra fi ca men te, fe nô-
me nos que in te res sam a ci vis e a mi li ta res.

As apli ca ções prá ti cas dos ser vi ços da 1ª Di vi-
são de Le van ta men to, em con cer to com as de ma is
Di vi sões de Le van ta men to exis ten tes ao lon go de
nos so ter ri tó rio, não são pou cas. Com o fito de uma
exem pli fi ca ção, vale re cor dar que o Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE) se tem va li do, mu i ta
vez, da pro du ção ori un da de nos so Ser vi ço Ge o grá fi-
co e His tó ri co do Exér ci to.A 1ª Di vi são de Le van ta-
men to, por ser ór gão car to grá fi co pra ti ca men te com -
ple to, pos sui a re le van te ca pa ci da de de pro du zir as
cha ma das Car tas Te má ti cas, cujo re cor te de de ter mi-
na do as pec to da re a li da de é de enor me va lia para
agrô no mos e para os di ver sos ra mos da en ge nha ria.
As Car tas Mi li ta res, por sua vez, ao de ta lha rem em

mi nú ci as os aci den tes re pre sen ta dos, são ins tru men-
tos in dis pen sá ve is no pla ne ja men to de ope ra ções mi -
li ta res.

Esse bre vís si mo pa no ra ma acer ca da 1ª Di vi-
são de Le van ta men to, Sr. Pre si den te, lon ge de ser
exa us ti vo, tem o sin ge lo ob je ti vo de si na li zar para a
abran gên cia e para a im por tân cia des se ór gão para o
co nhe ci men to e a in te gra ção na ci o nal.

Nos sas ho me na gens e nos so re co nhe ci men to
acer ca da im por tân cia his tó ri ca da 1ª Di vi são de Le-
van ta men to vão, as sim, jun tos com nos sa con vic ção
so bre a ne ces si da de de se in ves tir e de se apa re lhar
esse ór gão, cuja ori gem re mo ta nos leva aos pri me i-
ros anos da Re pú bli ca. Te mos cer te za de que a 1ª Di -
vi são de Le van ta men to do Rio Gran de do Sul ain da
tem mu i to a con tri bu ir para apro fun dar mos o co nhe ci-
men to so bre nos so País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao apla u dir a in ter-
ven ção do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, pon do
fim à ten ta ti va de im plan ta ção de di ri gis mo cul tu ral no
Bra sil, leio, para que cons te dos Ana is do Se na do da
Re pú bli ca, o edi to ri al que, a res pe i to, edi tou on tem o
jor nal O Esta do de S.Pa u lo.

O edi to ri al tem o se guin te teor:

Qu ar ta-fe i ra, 7 de maio de 2003 

Lula de be la a cri se

To das as ten ta ti vas que se fi ze ram, na
his tó ria con tem po râ nea, de im por “cul tu ra
de cima para ba i xo”, vale di zer, de i xar que o 
Po der es ta tal ou go ver na men tal, por meio
de me ca nis mos di re tos ou in di re tos, co man-
de os pro ces sos de pro du ção cul tu ral de
uma so ci e da de, re sul ta ram em re tum ban te
fra cas so, tan to por re ba i xa rem a qua li da de
des sa pro du ção quan to por cer ce a rem, em
úl ti ma ins tân cia, a li ber da de de ex pres são
ar tís ti ca e cul tu ral. O viés po lí ti co ou ide o ló-
gi co com que os re gi mes au to ri tá ri os ten ta-
ram in du zir a Cul tu ra, a Arte – e até os es -
por tes – sem pre sig ni fi cou um re tro ces so,
um atra so, quan do não uma pa ten te vi o la-
ção da es pon tâ nea cri a ti vi da de de um povo.
Eis por que os pro du to res cul tu ra is bra si le i-
ros – de ci ne ma, te a tro, mú si ca, ar tes plás ti-
cas e de ma is me i os de ex pres são – se mo -
bi li za ram ra pi da men te, logo que sur gi ram si -
na is de uma po lí ti ca de “di ri gis mo cul tu ral”,
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por par te da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de
Go ver no e Ges tão Estra té gi ca da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca (Se com).

Os no vos cri té ri os es ta be le ci dos pela
Se com, para as em pre sas es ta ta is, no apo io
a pro je tos cul tu ra is, den tro da sis te má ti ca
de in cen ti vos fis ca is pre vis ta pela Lei Rou a-
net e a Lei do Au di o vi su al, além de mul ti pli-
ca rem as exi gên ci as bu ro crá ti cas de fis ca li-
za ção e con tro le – para a li be ra ção cro no ló-
gi ca de re cur sos -, in tro du zi ram re qui si tos
das cha ma das “con tra par ti das so ci a is”, que
fo ram in ter pre ta dos como uma in dis far çá vel
in ter fe rên cia no con te ú do (ar tís ti co, es té ti co,
so ci o e co nô mi co ou de que or dem seja) das
pro du ções in cen ti va das. Na ver da de, tais
cri té ri os já eram vi sí ve is nos edi ta is re cen te-
men te lan ça dos pela Ele tro brás e por Fur-
nas Cen tra is Elé tri cas. De um lado se cria a
ri gi dez dos con tra tos, con di ci o nan do a li be-
ra ção de ver bas, por eta pas, à pres ta ção de
con tas an te ri or – o que pode re sul tar no em -
per ra men to pela bu ro cra cia do an da men to
de fil ma gens ou mon ta gens de es pe tá cu los,
ca u san do pre ju í zos in cal cu lá ve is a seus
pro du to res ou in ves ti do res.

Mu i to pior do que isso, no en tan to, é
exi gir-se que as pro du ções, para se rem be -
ne fi ci a das pelo in cen ti vo fis cal, cum pram
de ter mi na das exi gên ci as cu nha das como
“so ci a is” – seja a da “va lo ri za ção das tra di-
ções e iden ti da de na ci o na is”, com toda a
sub je ti vi da de de ava li a ção que isso im pli ca,
seja a da “de mo cra ti za ção do aces so à cul -
tu ra e in clu são so ci al de co mu ni da des de
ba i xa ren da, com ge ra ção de em pre go, ren -
da e ocu pa ção so ci al”, o que sig ni fi ca a des -
con si de ra ção de que Cul tu ra e Arte va lem
por si, in de pen den te men te do de se já vel
aces so po pu lar que com por tem – pois se
dis so de pen des sem ja ma is evo lu i ri am.

Algu mas opi niões logo emi ti das por co-
nhe ci dos pro du to res cul tu ra is apon ta vam as
dis tor ções de en ten di men to con ti das nes ses
no vos cri té ri os. O pro du tor de ci ne ma Luis
Car los Bar re to, por exem plo, di zen do que o
di ri gis mo cul tu ral é pe ri go so e frus tran te, as -
sim se ex pres sa va (em ma té ria do nos so Ca -
der no 2 de se gun da-fe i ra): “É mu i to gra ve a
ten ta ti va de for mu lar uma te má ti ca. Isso vai
re sul tar numa gran de pi ca re ta gem cul tu ral:
um mon te de gen te vai co me çar a fa zer pro -

je tos so bre re for ma agrá ria e Fome Zero
para con se guir pa tro cí nio.” Já para o ci ne as ta
Cacá Di e gues (em en tre vis ta a O Glo bo, de
sá ba do), os no vos cri té ri os re pre sen ta vam
uma in ter ven ção po lí ti ca e ide o ló gi ca na cri a-
ção ar tís ti ca. Di e gues tam bém se re fe ria ao
fato de o Mi nis té rio da Cul tu ra, di ri gi do pelo
com po si tor e can tor Gil ber to Gil, ter sido ali e-
na do des sa ques tão fun da men tal para a pro -
du ção cul tu ral, em ra zão de a po de ro sa Se-
com ter as su mi do o co man do, tam bém nes -
se se tor. Com tudo isso já se es bo ça va uma
sé ria cri se en tre o go ver no e a clas se ar tís ti-
ca e cul tu ral do País. 

Fe liz men te, no en tan to, mais uma vez
o pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va in ter-
ve io a tem po – o que já está se tor nan do um 
tra ço ca rac te rís ti co des se go ver no – para
cor ri gir o que é con se qüên cia, prin ci pal men-
te, da bi so nhi ce de quem che ga pela pri me i-
ra vez ao topo da hi e rar quia da ad mi nis tra-
ção pú bli ca, fa zen do pre va le cer o bom sen -
so e de be lan do a cri se. De po is da con ver sa
com o pre si den te, o mi nis tro da Se com, Luiz 
Gus hi ken, ex pli cou que não pre ten dia im por
“di ri gis mo” à cul tu ra, as sim como es cla re ceu
que as di re tri zes da po lí ti ca cul tu ral es tão e
con ti nu am sob ple na res pon sa bi li da de do
Mi nis té rio da Cul tu ra, co man da do pelo com -
po si tor e can tor Gil ber to Gil. 

Então, res ta ape nas com pa ti bi li zar,
nos en con tros pro gra ma dos en tre o go ver no
e os pro du to res cul tu ra is, as ne ces si da des
de con tro le, nos in ves ti men tos em Cul tu ra
de cor ren tes de re nún cia fis cal, e a ple na e
ir res tri ta li ber da de de con te ú do das pro du-
ções do País, no cam po da Cul tu ra e das
Artes – pois só as sim es tas po dem evo lu ir,
em be ne fí cio da so ci e da de.

Apro ve i to esta mes ma opor tu ni da de para ler –
ar ti go da co lu nis ta , – So nia Racy, de O Esta do de
S.Pa u lo e re que rer que – tam bém esta ma té ria pas -
se a cons tar dos Ana is do Se na do, como par te in te-
gran te des te meu pro nun ci a men to. No ar ti go, a jor -
na lis ta ana li sa a ques tão dos pre ços dos com bus tí-
ve is. O ar ti go é o se guin te:

Ga so li na nem tão ba ra ta

So nia Racy

Pelo je i to, o go ver no Lula pode re pe tir
o go ver no FHC. Fez alar de com a re du ção
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de pre ços da ga so li na, anun ci an do que ha-
ve ria uma que da de 6,5% para o con su mi-
dor, mas isso não está acon te cen do. Em ja -
ne i ro de 2002, o anún cio fe i to pelo pre si den-
te FHC de que da de 20% nos pre ços nas
re fi na ri as se cum priu, mas o re pas se para o 
con su mi dor re sul tou na me ta de des se por-
cen tu al. O go ver no tu ca no tra vou uma bri ga
com os re ven de do res, ten tan do ga ran tir
uma por cen ta gem ma i or. Sem su ces so. Os
re ven de do res cul pa ram as dis tri bu i do ras
que cul pa ram o ICMS co bra do pe los Esta-
dos que cul pa ram as re gras do ICMS e as -
sim por di an te.

A Pe tro brás in for mou on tem que não
pode fa zer nada para obri gar as dis tri bu i do-
ras a ba i xa rem os pre ços da ga so li na na
mes ma pro por ção que a es ta tal fez. Diz que 
já está con tri bu in do com sua par te, ba i xan-
do em 6,5% o pre ço da ga so li na na re fi na-
ria. Se gun do a Asses so ria de Impren sa da
Pe tro brás, os pre ços da ga so li na são li vres.
A ANP, por sua vez, tam pou co pode fa zer
mu i ta co i sa. De novo, diz que pela lei os pre -
ços es tão li be ra dos.

E o Sin di ca to das Dis tri bu i do ras, o Sin -
di com, sai de lado, di zen do que não fala so -
bre pre ços.

O fato é que as dis tri bu i do ras de ga so-
li na não es tão re pas san do para os pos tos o
be ne fí cio que con se gui ram e não há nada,
le gal men te, a fa zer. “A mé dia tem sido de
algo em tor no de 3,5%”, dis se on tem José
Alber to Pa i va Gou ve ia, do Sin di ca to do Co -
mér cio Va re jis ta de De ri va dos de Pe tró leo
de SP.

“Os pos tos es tão re pas san do essa re -
du ção de cus to, mas, da qui a pou co, va mos
ser co bra dos por não ter re pas sa do a re du-
ção in te i ra e a cul pa não é nos sa”, fri sa. E
qual a ex pli ca ção das dis tri bu i do ras? “Elas
não ex pli cam e, quan do o fa zem, di zem que
os pre ços são li vres no mer ca do e, por tan to,
po dem co brar o que qui se rem”, res pon de
Pa i va Gou ve ia.

No fim de abril, o pre si den te da Pe tro-
brás José Edu ar do Du tra anun ci ou que a
ga so li na fi ca ria mais ba ra ta nos pos tos. Na
Pe tro brás, a re du ção foi de 10%, mas, por
ca u sa de im pos tos, como a Cide, não re-
pas sa ram toda a re du ção.

Fi cou acer ta do que a re du ção se ria
en tão de 6,5%. Na épo ca, o di ri gen te da Fe -
com bus tí ve is (que re ú ne os pos tos de ga so-
li na), Gil Si uf fo, aler tou que a re du ção nos
pos tos se ria de so men te 5,2% por que o pre -
ço do ál co ol não foi re du zi do e a ga so li na
hoje é mis tu ra da. O que é com pre en sí vel.
Acon te ce que nem esse por cen tu al está
sen do al can ça do.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res,

Te nho ma ni fes ta do em vá ri as opor tu ni da des mi -
nhas di ver gên ci as com os pro je tos de Re for mas en -
ca mi nha dos pelo Go ver no Fe de ral ao Con gres so. Mi -
nhas di ver gên ci as mo ti vam a ela bo ra ção de pro pos-
tas al ter na ti vas, sem pre em con jun to com o mo vi men-
to sin di cal e os di fe ren tes mo vi men tos so ci a is. Cri ti ca-
mos e nos mo bi li za mos para pro por e aper fe i ço ar os
pro je tos de re for mas.

Mas que ro hoje elo gi ar duas ini ci a ti vas do pre si-
den te Lula. A re ti ra da do pro je to de lei que al te ra va o
Arti go 618 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho
(CLT), aten den do uma de man da dos tra ba lha do res, e 
a in di ca ção do Dr. Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes
para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Tra ta-se de um mar co ex tra or di ná rio, que vem
co ro ar os es for ços por vi si bi li da de do Mo vi men to Ne -
gro. Além da re pre sen ta ção nos mi nis té ri os ser úni ca
na his tó ria da Re pú bli ca – são qua tro mi nis tros ne-
gros, o pre si den te Lula in di ca o Dr. Jo a quim Bar bo sa
para ocu par uma das 11 ca de i ras de mi nis tro do STF.

O Dr. Jo a quim Bar bo sa é pro cu ra dor da Re pú-
bli ca e Dou tor em di re i to pú bli co pela Uni ver si da de de 
Pa ris. Além de uma for ma ção aca dê mi ca im pe cá vel,
o novo mi nis tro tem se des ta ca do na de fe sa do prin cí-
pio da ação afir ma ti va, como ins tru men to po lí ti co
para im ple men tar ações em be ne fi cio da po pu la ção
ne gra.

Cum pri men to o Pre si den te Lula. A in di ca ção
tem for ça sim bó li ca, si na li za a va lo ri za ção de po lí ti cas
de in clu são. O se gun do ma i or país ne gro do mun do
co me ça a vi si bi li zar sua po pu la ção de des cen den tes
de afri ca nos. A de mo cra cia bra si le i ra se for ta le ce,
por que com a par ti ci pa ção ple na da po pu la ção ne gra
a igual da de cons ti tu ci o nal trans for ma-se em re a li da-
de con cre ta.

Qu e rer mos ago ra que o Pre si den te Lula aci o ne
a base do Go ver no no Con gres so para pri o ri zar o
Esta tu to da Igual da de Ra ci al. Para o res ga te da dí vi-
da so ci al da na ção bra si le i ra com os afro-bra si le i ros
im põe-se a ado ção de po lí ti cas pú bli cas, O Esta tu to é
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uma ini ci a ti va le gis la ti va fun da men tal para res ta be le-
cer a igual da de de opor tu ni da des. – Pa u lo Paim.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta Tri bu-
na hoje para, com sa tis fa ção, re gis trar o Re la tó rio
das Ati vi da des de 2002 e o Pro gra ma para o ano de 
2003, da Asso ci a ção Bra si le i ra das Empre sas de
Trans por te Ro do viá rio Inter mu ni ci pal, Inte res ta du al
e Inter na ci o nal de Pas sa ge i ros – ABRATI.

Du ran te o ano pas sa do, a ABRATI re no vou sua
Di re to ria, à fren te o Dr. Sér gio Au gus to de Alme i da
Bra ga, que terá man da to até 2005.

Empe nhou-se a Asso ci a ção, no exer cí cio fin do,
den tre ou tras me tas em:

– pror ro gar os con tra tos de per mis são;
– atu a li zar os co e fi ci en tes ta ri fá ri os,

bem como re vi são da Pla ni lha Ta ri fá ria;
– de fen der os in te res ses de suas

Asso ci a das, pe ran te a Jus ti ça Fe de ral, bem
como pro por, pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, vá ri as ADINs;

– acom pa nhar os tra ba lhos do Con-
gres so Na ci o nal, em re la ção a de ze nas de
pro je tos de lei de seu in te res se; e

– par ti ci par de re u niões in ter na ci o na is.

Qu an to ao Pro gra ma de Tra ba lho, para 2003, a 
ABRATI pre ten de man ter o mes mo rit mo de tra ba lho
do ano pas sa do, com des ta que para as se guin tes
me tas:

– re vi são, jun to à Agên cia Na ci o nal de
trans por tes Ter res tres ANTT, da le gis la ção
do se tor com a edi ção de novo Re gu la men-
to e de nova pla ni lha ta ri fá ria, e dis po ni bi li-
za ção de ma i o res re cur sos para a fis ca li za-
ção, aná li se e de ci são dos ple i tos das ope-
ra do ras;

– iso no mia no tra ta men to fis cal;
– me lho ria dos ter mi na is ro do viá ri os

de pas sa ge i ros;
– re vi são do site da ABRATI;
– acom pa nha men to, pe ran te o Su pre-

mo Tri bu nal Fe de ral – STF, da tra mi ta ção
das ADINs ati nen tes ao pas se li vre para o
de fi ci en te fí si co e da iso no mia de tra ta men-
to, em re la ção ao ICMS, com o trans por te
aé reo;

– pes qui sa so bre o ní vel de sa tis fa ção
dos usuá ri os com os ser vi ços de trans por te
ro do viá rio de pas sa ge i ros;

– pu bli ca ção de anuá rio es ta tís ti co, da
re vis ta e do in for ma ti vo ABRATI;

– par ti ci pa ção de re u niões in ter na ci o-
na is que di gam res pe i to ao trans por te de
pas sa ge i ros; e

– re u niões men sa is da Di re to ria e en-
con tros com as Asso ci a das, para tro ca de
in for ma ções so bre os tra ba lhos re a li za dos
pela en ti da de.

Estas ati vi da des e pro pos tas da ABRATI, Sr.
Pre si den te, aqui elen ca das de ma ne i ra re su mi da,
tra du zem o vi gor des sa Asso ci a ção, não só na de fe-
sa dos in te res ses de seus mem bros, como, prin ci-
pal men te, pela luta para a me lho ria dos ser vi ços
pres ta dos aos usuá ri os do trans por te ro do viá rio
que, há mu i to tem po, cla mam por me lhor aten di-
men to, ma i or se gu ran ça dos ve í cu los e ta ri fas mais
aces sí ve is ao seu po der aqui si ti vo.

De pa ra béns, pois, a ABRATI, sua di re to ria e
seus as so ci a dos pelo pro fí cuo tra ba lho que de sen vol-
vem em prol do cres ci men to des se se tor tão im por tan-
te ao de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te é ain da le tra mor ta para 2,2 mi lhões
de me ni nas e me ni nos do Bra sil – algo como a po pu-
la ção de Ron dô nia, do Acre e de Ro ra i ma, so ma das.
Até os 17 anos, são 5,5 mi lhões, ou o to tal de to dos os 
re si den tes de Go iás, ou de San ta Ca ta ri na, ou do Ma -
ra nhão. São em nú me ro ma i or que to dos os pa ra gua i-
os, ou qua se o do bro dos uru gua i os; o que vale, nes te
caso, é o es ta tu to da so bre vi vên cia. Mu ti lam-se nas
fa cas pon ti a gu das da ras pa da man di o ca ou nos fa -
cões afi a dos do cor te de cana; que i mam-se nos for -
nos ar den tes de car vão e são atro pe la dos nas es qui-
nas e ruas do País. Pe que nas mãos que de ve ri am
con tor nar as for mas de li ca das das le tras, ou aca ri ci ar
o brin que do dos so nhos de pa pai-noel, são ca le ja das
nos gua tam bus do ro ça do.

A me ta de de to dos os me no res tra ba lha do res
bra si le i ros não re ce be qual quer tipo de re mu ne ra ção,
e os de ma is, qua se to dos, me nos de um sa lá rio mí ni-
mo men sal. Mais de um mi lhão não fre qüen tam a es -
co la, os de ma is mal al can çam os pri me i ros pas sos da 
al fa be ti za ção.

Esse qua dro per mi te mu i to mais que uma le i tu ra
da si tu a ção atu al do País, à me di da que se tra tam de
in di ca do res que pos si bi li tam pro je ções de fu tu ro. O
País será, ama nhã, a ima gem re fle ti da de suas cri an-
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ças e de seus jo vens de hoje. É bem ver da de que
essa pro je ção pode não ser li ne ar, sob pena de mor te
da es pe ran ça de mu dan ça, mas, tais nú me ros não in -
di cam al vís sa ras. Ta ma nhos con tin gen tes de jo vens
fora das sa las de apren di za do, tra ba lhan do pre co ce-
men te em ati vi da des das mais des gas tan tes e pou co
re mu ne ra ti vas, apon tam, com mar gens de erro pou co
sig ni fi ca ti vas, para um país onde de ve rão per sis tir, ou
re cru des cer, as dis pa ri da des re gi o na is e pes so a is de
dis tri bu i ção de ren da que nos co lo cam, hoje, na si tu a-
ção pou co hon ro sa de lan ter na no rol de to dos os pa í-
ses do pla ne ta.

Na fa mí lia nu me ro sa, o nú me ro de fi lhos é, para
os pais, algo as sim como um pe cú lio. Uma es pé cie de
aga sa lho quan do não mais exis ti rem for ças para a la-
bu ta, prin ci pal men te quan do não há ex pec ta ti va quan -
to a qual quer tipo de apo sen ta do ria. Não é à toa que as 
fa mí li as de ma i or pro le são exa ta men te aque las de
me nor ren da e de me no res ín di ces de es co la ri da de.

De nada adi an ta rá, por tan to, com ba ter o tra ba-
lho in fan til ou ju ve nil com a mera pro i bi ção de con tra-
tar me no res para qual quer tipo de tra ba lho. De vol-
vê-los, sim ples men te, para o meio fa mi li ar, sem con -
di ções de so bre vi vên cia e sem qual quer ex pec ta ti va
de fu tu ro, pode re sul tar numa ma i or de te ri o ra ção das
con di ções de vida da fa mí lia como um todo.

Há, en tre tan to, um erro de aná li se dos da dos
so bre o tra ba lho in fan to-ju ve nil: qua se sem pre, não
se dis tin guem as di fe ren tes ati vi da des de sen vol vi das,
en glo ban do-as numa mes ma ca te go ria. A me ta de
das cri an ças e ado les cen tes tra ba lha do res ocu-
pam-se de afa ze res ti pi ca men te ru ra is. Para es tes, o
la bor pode sig ni fi car um pro ces so de apren di za do, se
a ex pec ta ti va é a de se man te rem nes sas mes mas
ati vi da des no fu tu ro. Tirá-las do cam po, pro i bin do o
seu tra ba lho, pode sig ni fi car igual au men to per cen tu-
al na ou tra me ta de, a que in cha as es qui nas das ci da-
des, a que é es po li a da no tra ba lho ur ba no e a que
pro vo ca a ex clu são so ci al ali men ta do ra da vi o lên cia.
Não há como ne gar a di fe ren ça, por exem plo, na ima -
gem fu tu ra, en tre o me nor que se ocu pa do plan tio ou
da co lhe i ta de pro du tos agrí co las, se é nes ta ati vi da-
de que ele quer se man ter, e a de ou tro que tra ba lha
em qual quer ou tra ati vi da de, uni ca men te a tí tu lo de
so bre vi vên cia, sem qual quer ex pec ta ti va. Não se
quer di zer com isso que es ses me ni nos e jo vens ru ra-
is não te nham que se in se rir no pro ces so edu ca ti vo
for mal. Ao con trá rio, é de ver cons ti tu ci o nal do Esta do
pro ver a edu ca ção para to dos os bra si le i ros e, com
isso, se rão me lho res os re sul ta dos com uma ma i or in -
te gra ção tra ba lho-es co la, por meio do de sen vol vi-
men to de te mas e ati vi da des afins.

Por tan to, não se pode ata car o pro ble ma do tra -
ba lho in fan to-ju ve nil ape nas numa pers pec ti va con jun-
tu ral, lo cal e atem po ral. Pro gra mas de ca rá ter emer -
gen ci al não se rão su fi ci en tes para uma ques tão que é
es tru tu ral, su pra lo cal e com re ba ti men to no País que
se quer no fu tu ro. Não é di fí cil pro je tar o País a par tir do 
di ag nós ti co da si tu a ção dos me no res bra si le i ros de
hoje. Mas, é o fu tu ro que se al me ja para esse mes mo
País que deve ori en tar as po lí ti cas atu a is. E, como não
se con ten ta, so men te, com um País “me lho ra do”, tais
po lí ti cas de vem se in se rir num pla no de de sen vol vi-
men to na ci o nal, de mais lon go pra zo. É pre ci so ter cla -
ro que País se quer no fu tu ro. Re pi to: há de se mu dar a
si tu a ção das me ni nas e dos me ni nos do Bra sil de hoje, 
mas sem pre numa pers pec ti va do que se pre ten de,
tam bém, para eles no fu tu ro, quan do se rão adul tos e
res pon sá ve is pe los des ti nos do País. Mais isso para os 
no vos me ni nos e me ni nas que vi rão.

Essa é uma te cla em que ve nho ba ten do, re i te ra-
da men te, nos úl ti mos tem pos: as po lí ti cas pú bli cas não
po dem ser im ple men ta das de for ma iso la da, como que
se cada ques tão se es go tas se por si só, por me lhor que
seja o seu tra ta men to. A re a li da de man tém-se, te i mo sa-
men te, in te gra da. As gran des ques tões na ci o na is não
po dem ser tra ta das, ins ti tu ci o nal men te, a par tir, ape nas,
de uma pers pec ti va de ca rên cia. O anal fa be to não é,
tão-so men te, o ca ren te para o Mi nis té rio da Edu ca ção;
nem o en fer mo para o Mi nis té rio da Sa ú de; nem o fa-
min to para o Pro gra ma Fome Zero. Assim como qual -
quer ati vi da de pro du ti va vir a ser ob je to de aten ção, uni -
ca men te, do Mi nis té rio afim. To das as ações pú bli cas,
in de pen den te men te do pú bli co-alvo, de vem ser in te gra-
das e mol da das pelo con ce i to de ci da da nia, no seu sen -
ti do mais am plo, e in se ri das em um pla no de de sen vol-
vi men to ver da de i ra men te na ci o nal.

A mi o pia to mou con ta do pro ces so de pla ne ja-
men to no Bra sil. Ao Esta do, in de fe so e des mon ta do,
res tou in ter vir a re bo que dos prin ci pa is pro ble mas na -
ci o na is. Sem Esta do e sem pla ne ja men to, ten do o
mer ca do a de ter mi nar ru mos e pri o ri da des, o bem co -
mum deu lu gar ao ma i or e ao mais ime di a to lu cro.
Nes te sen ti do, não ha ve rá vi são com pre en si va da re -
a li da de, nem pla no de de sen vol vi men to no seu sen ti-
do mais am plo, sem o res ga te da ca pa ci da de de pla -
ne ja men to do Esta do bra si le i ro. Sem isso, de nada
adi an ta rá a pre o cu pa ção com o tra ba lho in fan to-ju ve-
nil, ou com qual quer ou tro pro ble ma, por que to dos
eles são, na ver da de, con se qüên cia da fal ta de vi são
de con jun to des ta re a li da de e da in ca pa ci da de do
Esta do de in ter vir em to dos os seus seg men tos. O
Esta do a re bo que ata ca as con se qüên ci as. O Pla ne-
ja men to, as ca u sas.
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Era o que eu ti nha a di zer,
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 52 
mi nu tos.)

ATA DA 42ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA,
 EM 22 DE ABRIL DE 2003

(Pu bli ca da no Diá rio do Se na do Fe de ral nº 46
 de 23 de abril de 2003)

RETIFICAÇÕES

1) No su má rio da Ata, à pá gi na nº 08205, 1ª co -
lu na, no item 2.2.10 – Le i tu ra de pro je tos,

Onde se lê:

“Pro je to de Lei do Se na do nº 140, de
2003, de au to ria da Se na do ra Serys Slhes -
sa ren ko, que al te ra o art. 2º da Lei nº
10.555, de 13 de no vem bro de 2002, que
au to ri za con di ções es pe ci a is para o cré di to
de va lo res igua is ou in fe ri o res a R$100,00,
de que tra ta a Lei Com ple men tar nº 101, de
20 de ju nho de 2001, e dá ou tras pro vi dên-
ci as. À Co mis são de Assun tos So ci a is, em
de ci são ter mi na ti va.”

Leia-se:

“Pro je to de Lei do Se na do nº 140, de
2003, de au to ria da Se na do ra Serys Slhes -
sa ren ko, que al te ra o art. 2º da Lei nº
10.555, de 13 de no vem bro de 2002, que
au to ri za con di ções es pe ci a is para o cré di to
de va lo res igua is ou in fe ri o res a R$100,00,
de que tra ta a Lei Com ple men tar nº 110, de
20 de ju nho de 2001, e dá ou tras pro vi dên-
ci as. À Co mis são de Assun tos So ci a is, em
de ci são ter mi na ti va.”

2) À pá gi na 08239, fal tou o des pa cho re fe ren te
ao PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 225,
de 2003, que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
dos Fi lhos e Ami gos de Ca me tá – ASFIAC a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca -
me tá, Esta do do Pará,
....................................................................................

“(A Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)”

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

3) À pá gi na 08252, 2ª co lu na, re fe ren te ao
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 230, de
2003, que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i ri-
nó po lis, Esta do de Go iás,

Onde se lê:

“PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 230, DE 2003”

Leia-se:

“PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 230, DE 2003

(Nº 2.073/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)”

....................................................................................
4) À pa gi na 08277, 2ª co lu na, re fe ren te ao

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, de 2003, que 
al te ra a Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996, para
es ta be le cer que par te do pro du to da ar re ca da ção da
Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou
Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de
Na tu re za Fi nan ce i ra (CPMF) seja des ti na da ao Mu ni-
cí pio de ori gem,

Onde se lê:

“(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)”

Leia-se:

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

....................................................................................
5) À pa gi na 08280, 2ª co lu na, re fe ren te ao

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, de 2003, que 
al te ra o art. 2º da Lei nº 10.555, de 13 de no vem bro de 
2002, que au to ri za con di ções es pe ci a is para o cré di to
de va lo res igua is ou in fe ri o res a R$100,00, de que tra -
ta a Lei Com ple men tar nº 110, de 20 de ju nho de
2001, e dá ou tras pro vi dên ci as, re pu bli que-se, por
não ter sa í do, a se guin te:

LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................
6) À pa gi na 08286, 2ª co lu na, re fe ren te ao

PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 24,
DE 2003, que Acres cen ta-se o in ci so XII ao art. 167
da Cons ti tu i ção Fe de ral,

Onde se lê:
“Se na dor Pe dro Zam bi a si”
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Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Gilberto Mestrinho 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

 

 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. (vago) 
Renan Calheiros 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. Leonel Pavan 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Atualizado em 28/.04./2003 
 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Ramez Tebet 
Garibaldi Alves Filho 2. João Alberto Souza 
José Maranhão 3. Íris de Araújo 
Juvêncio da Fonseca 4. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna  

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 

 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. Papaléo Paes 
Duciomar Costa 5. Sibá Machado 
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca 
Gerson Camata 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral 
José Maranhão 6. Amir Lando 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

7. (vago) 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel 
Renildo Santana 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Peres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498  Fax: 3113121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 Atualizada em 10/04/2003 



 
  
 

5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
(17 titulares e 9 suplentes) 

 
Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 

Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ideli Salvatti 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Romero Jucá 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 28/04/2003 
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES) 

Vice-Presidente: (aguardando eleição) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
Marcelo Crivella 5. (vago) 

PMDB 
Renan Calheiros 1. Gerson Camata 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

 
PFL 

Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro 
Leomar Quintanilha 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia 
(vago)1 2. Romero Jucá 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: mariadul@senado.br . 
Atualizada em 26/03/2003 
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB)  

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca 
Hélio Costa 5. (vago) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Renildo Santana 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias  

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. (vago) 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. (vago) 1 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

1O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

 
 
 

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 
1998, aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 

 
COMPOSIÇÃO 

 
1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 

Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL   

Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT   

Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB   

Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   

Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB   

Senador Papaléo Paes 1 AP 3253 
PSB   

Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL   

Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   

Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 
Atualizada em 12.3.2003 

Notas: 
1 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 
2 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 
3 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 
4 Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 

 
AELTON FREITAS 
 
 Parecer Nº 326, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 706, de 2002 (nº 1.861/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza Associação Divisanovense para Radiodifusão Comunitária, Cultura e 
Comunicação (ADERC) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Divisa Nova, Estado de Minas Gerais. 35 
 
 Parecer Nº 328 de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 720, de 2002 (nº 1.883/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Bonjesuense Comunitária de Radiodifusão a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus do Galho, Estado de Minas Gerais. 39 
 
 Parecer Nº 329, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 722, de 2002 (nº 1.890/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a associação Comunitária do Bairro dos Funcionários – Fruta de Leite/MG a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fruta de Leite, Estado de 
Minas Gerais. 41 
 
 Parecer Nº 330, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 723, de 2002 (nº 1.891/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Beneficente Cultural de Comunicação de Santana da Vargem a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santana daVargem, Estado de 
Minas Gerais 43 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 162, de 2003, que altera a Lei nº 5.917, de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Aviação, de modo a incluir, Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que especifica, sob a designação 
de BR.  143 
 
 Preocupação com a situação dos idosos brasileiros. 386 
 
ALMEIDA LIMA 
 
 Requerimento nº 313, de 2003 que requer, nos termos do art. 74, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a criação de Comissão Temporária Interna, 
composta de 11 membros e igual número de suplentes, para, o prazo de 360 dias, a contar 
da data de sua criação, estudar a reforma da ordem política-eleitoral e partidária e, a partir 
de suas conclusões, propor alterações sistêmicas. 139 
 
 Ressalta que o Senado federal precisa apresentar e debater a Reforma Política e 
diz que estará recolhendo a assinatura de Senadores para possibilitar a tramitação de uma 
proposta de emenda à Constituição que diz respeito à reforma do Estado da federação na 
qual está incluída uma proposta de reforma política no plano constitucional. Aparte ao 
Senador Ramez Tebet. 241 
 
 Requerimento Nº 322, de 2003, que nos termos do disposto  no art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal e nos arts. 215, inciso I, e 216 do regimento interno do Senado 
Federal, requer que seja encaminhado ao Ministério da Fazenda um pedido referente à 
reforma tributária. 250 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 170, de 2003,que dispõe sobre a emissão de 
declaração de quitação anual das faturas pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
públicos. 258 
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 Parabeniza o SR. José Sarney pelo discurso que homenageia os 180 anos do 
Parlamento Brasileiro e faz comentários a respeito deste tema. Aparte ao Senador José 
Sarney.  364 
 
 Comenta o sentido da reforma política de acordo com o Senador Marco Maciel. 
Fala da reforma política no plano da organização do Estado, do sistema federativo e da 
questão político-partidária-eleitoral. Aparte ao Senador Marco Maciel. 369 
 
 Parecer Nº 378, de 2003, da Comissão de Educação e Assuntos econômicos, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2002, de autoria do Senador Moreira Mendes, 
que altera o Decreto–Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, que “ Dispõe sobre a 
exploração de loterias, e dá outras providências”,  e outros diplomas legais, para 
assegurar aos apostadores e participantes de loterias, bingos e sorteios informação prévia 
sobre as probabilidades de sucesso. 518 
 
 Preocupação com a manutenção da discriminação contra a região nordeste. 
Equívoco que pode ser cometido com a transposição das águas do rio São Francisco. 
Prejuízos gerados ao nordeste caso a Reforma Tributária apresentada pelo Governo 
Federal seja aprovada no Congresso. 636 
 
ALOIZIO MERCADANTE  
 
 Parecer Nº 339, de 2003, da Comissão de Constituição e Cidadania, sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição nº25, de 2002, tendo como primeiro signatário o 
Senador Francisco Escórcio, que acrescenta art. 84 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para prorrogar o mandato dos atuais prefeitos, vise-prefeito 
e vereadores, de modo a possibilitar, a partir de 2006, eleições gerais e coincidência de 
mandato em todos os níveis. 90 
 
 Parecer Nº 340, de 2003, da Comissão de Constituição e Cidadania, sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição nº24, de 2002, tendo como primeiro signatário o 
Senador Chico Sartori, que dá nova redação ao art. 54 do Ato das Disposições 
Constituições Transitórias. 92 
 
 Respostas às críticas do líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio. 120 
 
 Requerimento Nº 329, de 2003, que nos termos do art. 279, inciso III, do 
Regimento Interno, requer adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 
97/2002, a fim de ser feita na sessão de 18 de junho vindouro (30 dias úteis). 272 
 
AMIR LANDO  
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 187 
 
 Registra a presença na galeria dos acadêmicos de Direito da Faculdade de 
Ciências Humanas, Exatas e de Letras de Rondônia, Faro, como também da Universidade 
Federal de Rondônia, Unir e Faculdades Ariquenes. 192 
 
 Preocupação com a violência no País. 199 
 
 Preocupação com o trabalho infanto-juvenil no Brasil. Necessidade de resgate da 
capacidade de planejamento do Estado brasileiro. 910 
 
ANA JÚLIA CAREPA 
 
 Requerimento nº 310, de 2003 que requer, nos termos do art. 50,§ 2º, da 
Constituição da República e dos art. 215, I, a, e 216, ambos do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam prestadas, pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
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Desenvolvimento Agrário, informações concernentes à denominação e localização das 
comunidades remanescentes dos quilombos identificadas no País, o rol de títulos de 
propriedade, de reconhecimento do domínio ou qualquer outra natureza concedido a 
comunidades ou indivíduos remanescentes dos quilombos,a superfície das terras 
outorgadas e seus respectivos beneficiários, bem como o cronograma de concessão de 
títulos e a previsão de recursos orçamentários para o cumprimento das determinações do 
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 138 
 
 Requerimento nº 314, de 2003, que requer, nos termos do art. 279, inciso III, do 
Regimento Interno o adiantamento da discussão do Projeto de Lei do Senado nº 52/2002 
a fim de ser feita na sessão de 17 de junho vindouro. 150 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 179 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas  ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 409 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 
 Fala do indeferimento da votação da Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de 
Fevereiro de 2003, que requer que todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de 
Ética do Senado Federal para apurar fatos e autoria de escutas  ilegais de telefones 
ocorridas no Estado da Bahia. 419 
 
 Registra a importância da cobrança do Cide. Aparte à Senadora Serys 
Shessarenko. 648 
 
 Encaminhamento de requerimento ao Ministério da Fazenda, solicitando 
informações sobre suas movimentações bancárias. 651 
 
 Requerimento Nº 335, de 2003, solicita ao Ministro de Estado da Fazenda, 
solicitando informações sobre suas movimentações bancárias. 652 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 
 Parecer Nº 346, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre as 
emendas nº 2 e 3, de Plenário, oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1999, de 
autoria do Senador Luiz Estevão, que transfere os recursos previstos no art. 159, I, da 
Constituição Federal, para a gestão do Banco de Brasília –BRB, e dá outras providencias. 213 
 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 
 Questiona a mudança de postura de alguns políticos do PT. Aparte ao senador 
Paulo Paim. 06 
 
 Convida o Ministro Luiz Gushiken para explicar a política do Governo Federal 
em relação à cultura, a financiamentos para filmes e peças teatrais e diz que é hora de ter 
o Ministro José Dirceu, frente a frente, para discutir alguns equívocos do Governo. 13 
 
 Comentários às críticas do cineasta Cacá Diegues sobre a intervenção política do 
Governo Federal para a concessão de incentivos fiscais à produção cultural. Reiteração 
de convite ao Ministro da Casa Civil, José Dirceu, para comparecimento ao Senado 
federal para dar explicações sobre as ações do Governo Federal. 69 
 
 Requerimento nº 301, de 2003 que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar pelo falecimento do Professor João 
Herculino, ex-Deputado Federal, que se destacou pela sua índole democrática e pela luta 
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intransigente contra a ditadura e que o voto de pesar seja também comunicado à família 
do educador e ao Centro Universitário Uniceub. 81 
 
 Encaminha a votação do requerimento nº 301, de 2003. 81 
 
 Requerimento nº 303, de 2003, pelo falecimento do Sérgio Carvalho, falecido 
em 03 de maio de2003, que requer, nos termos do art. 218, combinado com o art. 220 do 
Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa. 83 
 
 Encaminha a votação dos requerimentos nº  302 e 303, de 2003. 83 
 
 Críticas as ações do Ministro José Dirceu, Chefe da Casa Civil, de tentativa de 
cooptação de parlamentares do PSDB. 118 
 
 Requerimento Nº 320, de 2003, que requer nos termos do art. 218, a inserção em 
ata de Voto de Pesar pelo falecimento, ontem, no Rio de Janeiro, do cientista político 
René Dreyfuss, PhD pela Universidade de Oxford e autor de numerosas obras de análise 
e pesquisa, bem como importante estudo acerca da realidade política brasileira, intitulado 
1964: a conquista do Estado e que sejam enviados pêsames à família do ilustre político e 
à Universidade Federal do Rio de Janeiro. 196 
 
 Editorial publicado no jornal “O Globo”, edição de 06 de maio de 2003, sob o 
título “Velho Fantasma”, em que aquele jornal condena pretendidas alterações nos 
critérios legais de incentivos culturais. 198 
 
 Satisfação diante da correção do equívoco de entregar ao Ministério da Cultura a 
decisão sobre incentivos fiscais na área cultural. 247 
 
 Requerimento Nº 323, de 2003, que requer informações ao Ministério da 
Educação, acerca do número de analfabetos no Amazonas. 252 
 
 Requerimento Nº 325, de 2003, que requer, com fundamento nos ats. 258 a 260 
do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do 
Senado nº 136, de 2000, e do Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2000, tendo em vista 
que ambos regulam a mesma matéria. 252 
 
 Encaminha a votação do Requerimento Nº 328, de 2003, que requer nos ternos 
do inciso I do art. 279 do regimento Interno do Senado, o adiamento da discussão do 
PLS/66/2000, “que dispõe sobre a responsabilidade técnica por cursos livres de luta s, 
natação e ginástica”, a fim de que sobre a matéria seja ouvida  a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 268 
 
 Advertências do Bispo de Manaus, Dom Luiz Vieira, proferidas na Assembléia 
Geral da CNBB, sobre ameaças à Amazônia,representadas pela Biopirataria e ações da 
guerrilha e do narcotráfico na fronteira com a Colômbia. 643 
 
 Faz comentários sobre o Estado do Pará, sobre Almir Gabriel e Simão Jatene e 
fala do Governo do Presidente Lula. Aparte ao senador Duciomar Costa. 645 
 
 Fala do debate da Reforma Previdenciária. 647 
 
 Fala do compromisso do Senador Valdir Raupp com a Região Amazônica. 
Aparte ao Senador Valdir Raupp. 905 
 
ARTUR TÁVOLA 
 
 Parecer Nº 347, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 395, de 1999, de autoria do Senador Maguito Vilela, que dispõe sobre a 
concessão de desconto para os músicos estudantes ou profissionais –no valor de ingressos 
de espetáculos musicais e dá outras providências. 218 
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BELLO PARGA 
 
 Parecer Nº 348, de 2003, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 395, de 1999, de autoria do Senador Maguito Vilela, que 
dispõe sobre a concessão de desconto para os músicos estudantes ou profissionais –no 
valor de ingressos de espetáculos musicais e dá outras providências. 219 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Parecer Nº 336 de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do 
Senado Federal nº 136, de 2002, de autoria do Senador Chico Sartori, que inclui a 
disciplina Direito da Cidadania no Currículo do ensino fundamental e do ensino médio. 62 
 
CÉSAR BORGES 
 
 Parecer Nº 338, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2001(nº 2.448/2000, na origem), que altera a 
redação do art. 359 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral. 88 
 
 Parecer Nº 341, de 2003, da Comissão de Constituição e Cidadania, sobre o 
Requerimento nº 188, de 2003, do Álvaro Dias e outros senadores, que requerem, com 
amparo no artigo 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com os artigos 216, I, e 
217, do Regimento Interno do Senado Federal, seja solicitada ao Ministro de Estado da 
Fazenda a remessa do Relatório Final do Banco Central do Brasil, sobre as causas que 
levaram ao saneamento financeiro, intervenção e conseqüência privatização do Banco do 
Estado do Paraná. 93 
 
 Requerimento nº 306 de 2003 que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, e de acordo com as tradições da Casa, que sejam prestadas as homenagens pelo 
falecimento do escritor Waly Dias Salomão, falecido hoje no Rio de Janeiro. 98 
 
 Fala da segurança e da falência da capacidade do aparelho policial de diversos 
estados brasileiros de dar segurança ao cidadão. Aparte ao senador Romeu Tuma. 104 
 
 Requerimento nº 309, de 2003 que requer, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno e, de acordo com as tradições da Casa, que seja inserida em voto de aplauso ao 
Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo. 138 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do poeta Waly Salomão. 201 
 
 Diz que o Senador Marco Maciel é o grande ideólogo do partido e fala da 
reforma política. Aparte ao Senador Marco Maciel. 370 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 406 
 
 Diz que o turismo é um segmento econômico gerador de empregos, comenta a 
questão das empresas aéreas e seus vôos e por fim diz que a ENBRETUR tem que 
receber recursos para divulgar o Brasil no exterior. Aparte ao Senador Leonel Pavan. 578 
 
DELCIDIO AMARAL 
 
 Requerimento nº 312, de 2003 que requer, nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que seja solicitado ao Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, Ricardo 
José Ribeiro Berzoini, informações oficiais sobre os maiores devedores da 
Previdência Social do País, já que circula extra-oficialmente pela internet uma lista de 
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aproximadamente três mil empresas que mais devem a Previdência, totalizando um 
montante expressivo de R$ 75.243.027.795. 138 
 
DEMOSTENES TORRES 
 
 Defesa da aprovação de projeto que altera o Estatuto da Advocacia, do qual foi o 
Relator da Constituição, Justiça e Cidadania . 586 
 
DUCIOMAR COSTA 
 
 Falta de planejamento para a produção de energia elétrica no Brasil. 77 
 
 Diz ter feito uma solicitação ao Ministro da Justiça de aparelhamento da Polícia 
Federal no Estado do Pará, que encontra-se totalmente desaparelhada. Aparte ao senador 
Romeu Tuma. 105 
 
 Injustiças existentes na proposta de Reforma Tributária enviada ao Congresso 
Nacional. 242 
 
 Diz que é preciso incentivar as comissões e acredita que o turismo precisa 
realmente ser incentivado. Aparte ao Senador Leonel Pavan. 581 
 
 Potencial econômico do Estado do Pará. Defesa de tratamento igualitário do 
estado do Pará. Preocupação com o déficit da previdência rural. 644 
 
 EDISON LOBÃO  
 
 Parecer Nº 356, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 318, de 2002 (nº 986/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Fundação de Assistência à Carência Social a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rosário, Estado do Maranhão. 439 
 
 Parecer Nº 359, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 641, de 2002 (nº 2.061/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Boa Notícia a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Duque Bacelar, Estado do Maranhão. 454 
 
EDUARDO AZEREDO 
 
 Contingenciamento de recursos federais destinados a Investimentos. 379 
 
 Fala da questão do transporte aéreo em relação ao turismo. Aparte ao Senador 
Leonel Pavan. 580 
 
 Esclarecimentos a respeito do Projeto de Lei de autoria de S. Exª, que extingue o 
voto impresso na urna eletrônica. 588 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 172, de 2003, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997 e a Lei nº 10.408, de 10 de janeiro de 2002para implantar o registro 
digital de voto. 589 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Requerimento nº 304, de 2003 que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, e de acordo com as tradições da Casa, as homenagens pelo falecimento do Sr. 
Waly Dias Salomão, falecido hoje no Rio de Janeiro. 84 
 
 Encaminha votação do requerimento nº 304, de 2003. 84 
 



 7 

 Conquistas obtidas em Palmas/TO, sob a gestão da Prefeita Nilmar Galvino 
Ruiz.  111 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 187 
 
 Discute Parecer, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 395, de 1999, de autoria do 
Senador Maguito Vilela, que dispõe sobre a concessão de desconto para os músicos 
estudantes ou profissionais –no valor de ingressos de espetáculos musicais e dá outras 
providências. 224 
 
 Parecer Nº 351, de 2003 (da Comissão Diretora), da Redação Final do Projeto de 
Resolução nº 05, de 2001. 273 
 
 Requerimento Nº 330, de 2003, que nos termos do art. 321 do Regimento 
Interno, requer a dispensa de publicação de Parecer para imediata discussão e votação da 
redação final do Projeto de Resolução nº 05, de 2001 (apresentado pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional como conclusão do se Parecer nº 27, de 2001, 
Relator: Senador Arthur da Távola), que institui o grupo parlamentar Canadá-Brasil e dá 
outras providências. 273 
 
 Defesa da criação de novos estados da federação. 373 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Mostra-se solidário ao Senador Mão Santa e diz que ele pode contar com seu 
apoio em relação à ajuda ao Hospital de Teresina. Aparte ao senador Mão Santa 111 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 189 
 
 Requerimento Nº 321, de 2003, que condena as recentes execuções de dez 
pessoas na Colômbia e exorta o Governo daquele país a retomar o processo de paz com 
os grupos insurgentes que ali atuam. 250 
 
 Requerimento Nº 328, de 2003, que requer nos ternos do inciso I do art. 279 do 
regimento Interno do Senado, o adiamento da discussão do PLS/66/2000, “que dispõe 
sobre a responsabilidade técnica por cursos livres de luta s, natação e ginástica”, a fim d 
que sobre a matéria seja ouvida  a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 267 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia e 
defende o Senador Antonio Carlos Magalhães. 408 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 175, de 2003 –complementar, que altera o art. 1º, 
inciso I, alínea g da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre 
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas contas relativas aos exercícios de cargos 
ou funções públicas rejeitadas pelo órgão competente. 595 
 
 Requerimento Nº 333, de 2003, que solicita a retirada, em caráter definitivo, do 
Requerimento nº 294, de 2002. 600 
 
EFRAIM MORAES 
 
 Diz que as reformas tributária, previdenciária e política podem ser 
acompanhadas mesmo sendo discutidas na Câmara dos Deputados e diz que segundo o 
PB a primeira reforma a ser votada deve ser a política. Aparte ao Senador Ramez Tebet. 240 



 8 

 
 Discute a transposição das águas do Rio São Francisco relacionando-a com o 
Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Aparte ao Senador Almeida Lima. 638 
 
EURÍPEDES CAMARGO 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 181 
 
FÁTIMA CLEIDE 
 
 Parecer Nº 320, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 588, de 2002 (nº 1.297/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Esperança e Paz – ASCEPAZ a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ouro Preto D’ Oeste, Estado de Rondônia 21 
 
 Parecer Nº 321, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 592, de 2002 (nº 1.576/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a  Associação Comunitária Samaúma a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia. 23 
 
 Parecer Nº 327, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 708, de 2002 (nº 1.863/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de Rádio e Difusão Comunitária Interativa Jaruense a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jarú, Estado de Rondônia. 37 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 189 
 
FLÁVIO ARNS 
 
 Discute o Projeto de Lei do Senado nº 136 de 2002. 65 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas  ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 404 
 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 
 Parecer Nº 322, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 660, de 2002 (nº 1.765/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza o Centro Social José Paulino a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Jaçanã, Estado do Rio Grande do Norte 26 
 
 Parecer Nº 323, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 662, de 2002 (nº 1.768/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Alto Rodrigues e FM 
Ouro Negro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Rodrigues, 
Estado do Rio Grande Norte. 28 
 
 Parecer Nº 324, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 684, de 2002 (nº 1.804/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural, Esportiva Rodolfense (ACERF) a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rodolfo Fernandes, Estado do Rio Grande Norte 30 
 
 Parecer Nº 325, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 688, de 2002 (nº 1.811/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 



 9 

que autoriza o Centro Social Presidente Tancredo Neves a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande Norte. 32 
 
 Preocupação com a paralisação das obras da usina termelétrica Termoassú. 76 
 
 Critica a paralisação de obras que necessitam de recursos federais não só no 
Estado do Pernambuco mas também no Rio Grande do Norte. Aparte ao Senador José 
Jorge.  235 
 
 Discute a transposição das águas do Rio São Francisco relacionando-a com o 
Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Aparte ao Senador Almeida Lima. 638 
 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 
 Parecer Nº 334, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre  projeto 
de Lei do Senado nº 29, de 1996, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, que define a 
utilização dos Títulos da Dívida Agrária, prevista na Constituição Federal. 52 
 
 Requerimento nº 315, de 2003, que requer, nos termos do art. 315, combinado 
com o inciso III do art. 279 do Regimento Interno o adiantamento da votação do 
Requerimento nº 112, de 2003, a fim de ser feita na sessão de 7-5-2003. 152 
 
 Desligamento de S.Exa. da Comissão de Ética do Senado, tendo em vista a 
decisão da Mesa, sobre o processo do Senador Antonio Carlos Magalhães. 191 
 
GERSON CAMATA 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 165, de 2003, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 –Código Penal –criminalizando o 
servir bebidas alcoólicas para as pessoas que menciona, e determina a colocação de aviso 
sobre os efeitos nocivos do álcool nas embalagens dessas bebidas. 230 
 
 Parecer Nº 372, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o Aviso 
nº 156, de 2001, (nº 4.583/2001, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 559/2001, referente à auditoria realizada na obra de 
extensão do sistema de trens urbanos de Belo Horizonte/MG, sob a responsabilidade da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos –CBTU. (TC –003.547/2001). 507 
 
 Parecer Nº 374, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso 
nº 49, de 2002 (nº 1.628/2002, na origem), encaminhando cópia da Decisão nº 663, de 
2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que fundamentam, sobre auditoria 
realizada na Petrobrás com o objetivo de analisar procedimentos  licitatórios da entidade 
e seus contratos, especialmente após o advento do Decreto nº 2.745, de 1998, bem como 
verificar a implantação da homepage Contas Públicas (TC –016.176/2000-5). 509 
 
 Parecer Nº 375, de 2003 da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso 
nº 51, de 2002 (nº 1.585/2002, na origem), encaminhando cópia da Decisão nº 663, de 
2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que fundamentam, referente a 
consolidação de auditorias realizadas em universidades federais, relativamente às suas 
funções de apoio, criados com a participação de recursos públicos  sem autorização legal 
(TC. –017.092/2001-2). 511 
 
 Parecer Nº 376, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso 
nº 61, de 2002 (nº 3.209/2002, na origem), encaminhando cópia da Decisão nº 1.509, de 
2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria 
realizada no Plano Estadual de Qualificação –PEQ , relativo aos exercícios de 2000 e 
2001, especialmente aos recursos repassados ao Estado do Paraná pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (TC–014.973/2001-6). 512 
 



 10 

HÉLIO COSTA 
 
 Apelo ao Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, para que seja revista a medida 
que obriga os municípios a apresentarem relatórios semestrais de gestão orçamentária 
para que possam receber repasses de verbas da união. 232 
 
 Diz que tem de se iniciar a discussão das reformas tributária, previdenciária e 
política também no Senado e não só ficar a mercê do que irá acontecer na Câmara dos 
Deputados. Aparte ao Senador Ramez Tebet. 238 
 
 Discute o Projeto de Lei do Senado Nº 184, de 2002 –Complementar Votação 
Nominal. 264 
 
 Apresentação do Projeto de Lei, que modifica a Lei de Execução penal, visando 
tornar obrigatório o uso de uniforme pelos presidiários. 534 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 173, de 2003, que adiciona o inciso XI ao art. 39 da 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para tornar obrigatório o 
uso de uniforme pelos presidiários. 592 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 162 
 
 Comenta o voto em separado, do Senador Paulo Octávio sobre Denúncia nº 01, 
de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que todas as providências sejam 
tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para apurar fatos e autoria de escutas  
ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 401 
 
 Projeto de Resolução Nº 16, de 2003, que denomina “Campus Universitário 
Senador Lauro Campos” a sede da Universidade do Legislativo Brasileiro –UNILEGIS, 
em Brasília, Distrito Federal. 598 
 
HERÁCLITO FORTES 
 
 Apoio à decisão da Mesa no caso do Parecer da Comissão de Ética no Processo 
do Senador Antonio Carlos Magalhães. 191 
 
 Apelo aos líderes do governo pela nomeação de Francisco Guedes para a 
presidência da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Paraíba – 
Codevasf cuja indicação foi feita a mais de noventa dias. 243 
 
 Parecer Nº 352, de 2003, da Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 184, 
de 2002 –Complementar. 274 
 
IDELI SALVATTI 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 184 
 
 Discute a questão do debate das reformas tributária e previdenciária no Senado 
Federal, para dar mais agilidade e tramitação das mesmas, para que não haja pressão de 
não fazer nenhuma mudança no que vier da Câmara. 238 
 
 Requerimento Nº 324, de 2003, que requer nos termos regimentais , junto à 
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, algumas informações. 252 
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 Necessidade de ser agilizada a solicitação de informações ao Secretário Luiz 
Gushiken a respeito do denominado “dirigismo cultural”, tendo em vista o 
comparecimento de S. Exª perante a Comissão de Educação dentro de aproximadamente 
15 dias.  360 
 
 Participação de S. Exª no VIII Encontro Nacional de Associações e Grupos de 
Apoio à Adoção –ENAPA, com o tema central “Adoção: Inclusão e Cidadania”, 
realizado no período de 1º a 3 de maio, na cidade de Itajaí/ SC. 375 
 
 Resultados da audiência de S. Ex ª com o Presidente do BNDES, Sr. Carlos 
Lessa, com o objetivo de utilizar o banco do Estado Santa Catarina (BESC) para oferta do 
microcrédito. 641 
 
ÍRIS DE ARAÚJO 
 
 Homenageia o Dia Mundial do Trabalho e comenta que as reformas propostas 
pelo Governo Lula estão mexendo com a cabeça e o coração das pessoas. 15 
 
JEFFERSON PERES 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 181 
 
 Discute o Parecer de Roberto Saturnino, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
395, de 1999, de autoria do Senador Maguito Vilela, que dispõe sobre a concessão de 
desconto para os músicos estudantes ou profissionais –no valor de ingressos de 
espetáculos musicais e dá outras providências. 223 
 
 Comunica a renúncia ao lugar que ocupa no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar por achar que o Conselho perdeu sua razão de ser e que é um órgão 
decorativo em que o PDT não quer ser partícipe. 242 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 398 
 
 Parecer Nº 379, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 455, de 1999, que “Altera dispositivos da Lei nº 
7.713, de 22 de dezembro de 1998, e Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 
dispõem  sobre a Renda, e dão outras providências”. 601 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Parecer Nº 342, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem nº 88, de 2003, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Antonio Gustavo Matos do Vale para exercer o cargo de Diretor do Banco 
Central do Brasil. 96 
 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 161, de 2003, que dá nova redação ao art. 26 da Lei 
nº 10.233, de junho de 2001, acrescendo o § 2º-A, para definir que nenhuma praça de 
pedágio de rodovias será instalada há uma distância inferior a 20 km de área urbana de 
município, região urbana ou região metropolitana. 140 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
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 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 184 
 
 Anúncio da visita ao Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva , ao 
Estado do Acre, para discutir sobre o programa de desenvolvimento sustentável daquela 
região.  536 
 
JOÃO RIBEIRO 
 
 Elogia a administração da prefeita Nilmar Galvino Ruiz. Aparte ao senador  
Eduardo Siqueira Campos. 113 
 
 Benefícios obtidos pelo programa de eletrificação Rural do Tocantins –Pertins. 245 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Parecer Nº 332, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 744, de 2002 (nº 2.022/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Tabaporãnse de Desenvolvimento Artístico e Social a exercer 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tabaporã, de Mato Grosso. 48 
 
 Parecer Nº 335 de 2003, da Comissão de Assunto Econômicos sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 270, de 1999, de autoria do Senador Álvaro Dias, que estabelece a 
obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 22% dos recursos do sistema BNDES para 
financiamento de projetos do setor de agroindústria. 58 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 
 Por ter sido citado pelo Senador Tião Viana, tece comentários sobre as matérias 
publicadas na imprensa no final da semana e mostra a diferença entre debate e conflito no 
regime democrático. 14 
 
 Considerações ao Senador Garibaldi Alves Filho pelo seu pronunciamento. 
Preocupação das obras da usina termelétrica Termoassú e a demissão de funcionários. 78 
 
 Requerimento Nº 318, de 2003, que requer nos termos do art. 291, inciso III, do 
Regimento Interno, votação secreta para a Decisão da Mesa sobre a denúncia   nº 1,2003 
– Recurso nº 7, de 2003. 160 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 160 
 
 Fala do falecimento do ex-Governador José Medeiros de Tavares. Aparte ao 
senador Renan Calheiros. 192 
 
 Cumprimentos ao governo Lula pelo recuo na questão de incentivos fiscais na 
área cultural. 248 
 
 Injustiças cometidas pela medida provisória, aprovada ontem na Câmara dos 
Deputados, que trata da repactuação dos Refis, o Programa de Refinanciamentos das 
Dívidas Fiscais e Previdenciária. 248 
 
 Encaminha a votação do Requerimento Nº 328, de 2003, que requer nos ternos 
do inciso I do art. 279 do regimento Interno do Senado, o adiamento da discussão do 
PLS/66/2000, “que dispõe sobre a responsabilidade técnica por cursos livres de lutas, 
natação e ginástica”, a fim de que sobre a matéria seja ouvida  a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 268 
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 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas  ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 413 
 
 Parecer Nº 377, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos , sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 270, de 2000, de autoria do Senador Ricardo Santos, que “altera 
dispositivos da lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que dispõem sobre a compensação 
financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios pelo resultado da exploração e da 
produção de petróleo e gás natural”. 514 
 
JOSÉ JORGE 
 
 Parecer Nº 333, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem nº 87, de 2003, do Presidente da República (nº 148, de 2003, na 
origem), que “Submete à apreciação do Senado Federal o nome do Doutor JOSÉ DE 
CASTRO MEIRA, Juiz do Tribunal Regional Federal da 5º Região, com sede em Recife, 
Estado de Pernambuco, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de 
Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Milton Luiz Pereira”. 50 
 
 Discute o Projeto de Lei do Senado nº 136 de 2002. 64 
 
 Críticas à paralisação de obras que necessitam de recursos federais, em execução 
nos estados, em especial no Estado de Pernambuco. 233 
 
 Parecer Nº 360, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 642, de 2002 (nº 2.131/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Iati a executar serviços de 
radiodifusão comunitária na cidade de Iati, Estado de Pernambuco. 458 
 
 Parecer Nº 361, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 647, de 2002, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e cultura de feira nova a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Feira Nova, Estado de Pernambuco. 462 
 
 Pede providências ao Governo, em relação ao turismo brasileiro, na área de 
segurança. Aparte ao Senador Leonel Pavan. 577 
 
 Fala sobre a cobrança do Cide, e diz que a oposição está disposta a colaborar 
para que os recursos do Cide também sejam destinados ao setor de transportes. 649 
 
JOSÉ SARNEY 
 
 Esclarecimentos sobre a decisão da mesa do Senado federal relativo ao envio do 
processo da Denúncia Nº 01/2003, procedente do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar do Supremo Tribunal Federal. 165 
 
 Requerimento Nº 319, de 2003, que requer nos termos do art. 218, combinado 
com o art. 220 do Regimento Interno, e de acordo com as tradições da Casa, as 
homenagens pelo falecimento do Sr. José de Medeiros Tavares, Presidente  da 
Assembléia, Vice-Governador por 2 vezes, e governador do Estado, ocorrida no dia 27 de 
abril de 2003. 191 
 
 Homenagem aos 180 anos do Parlamento Brasileiro. 361 
 
 Concorda com o Senador Marco Maciel que a maior de todas as reformas a ser 
tratada é a reforma política, e discute a reforma. Aparte ao Senador Marco Maciel. 368 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
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 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 181 
 
 Parecer Nº 345 , de 2003 –CEDP Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 
Representação Nº 01, de 2003. 427 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Fala da Cidade de Palmas, muito bem administrada pela prefeita Nilmar e 
comenta a questão do seqüestro carbono em que Palmas está dando um exemplo a ser 
seguido. Aparte ao senador Eduardo Siqueira Campos. 114 
 
LEONEL PAVAN 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 171, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a 
criar Universidade Federal do Oeste Catarinense (UFOESTE). 259 
 
 Transcrição do artigo do articulista  Clóvis Rossi, publicado na edição de ontem 
na Folha de São Paulo, sob o título “Uma questão de decência”, a respeito da postura da 
cúpula do PT. 381 
 
 Defesa de medidas destinadas a estimular o turismo. 575 
 
LÚCIA VÂNIA 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 163, de 2003, que dispõe sobre  a comunicação 
obrigatória de casos de maus-tratos contra crianças ou adolescentes ao conselho tutelar da 
localidade, nos termos do art.13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 143 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 164, de 2003, que altera os arts. 1º e 10 da Lei nº 
9.656, de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 
saúde, e dá outras providências, incluindo a assistência psicológica no âmbito desses. 145 
 
LUIZ OTAVIO 
 
 Requerimento nº 308, de 2003 que requer, nos termos do art. 49, X, e do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinados com os arts. 215, I, a e 216, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que sejam prestadas algumas informações pelo Exmº Sr. 
Ministro dos Transportes, com relação ao abandono em que se encontra a rodovia Belém-
Brasília – estrada de fundamental importância para a integração das regiões Norte e 
Centro-Oeste e estratégica para o crescimento do País, e que já foi símbolo de 
desenvolvimento do Brasil. 99 
 
 Discute o Projeto de Lei do Senado Nº 34, de 2000. 270 
 
 Parecer Nº 370, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle , sobre o Aviso 
nº 11, de 2000 (nº 817, de 2000, na origem),do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia de acórdão nº 35/2000, relativo à auditoria realizada no Banco do Brasil 
, na área de publicidade (TC nº 001.594/94-4). 503 
 
 Parecer Nº 371, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle , sobre o Aviso  
nº 127, de 2001, (Nº 3.717/2001, na origem) do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 156/2001, relativas à autoria realizada na Petrobrás 
Distribuidora S.A., na área de licitação e contratos no período de 13-04 a 26-05-2002 (TC 
nº 010.837/2000-8). 505 
 
 Parecer Nº 373, de 2003, da Comissão de Fiscalização de Controle, sobre o 
Aviso nº 13, de 2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam , 
referente ao levantamento de auditoria realizado em obras de construção, ampliação, 
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reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado do Pará (TC –
004.014/2001-2). 508 
 
MÃO SANTA 
 
 Repúdio à matéria veiculada no programa do PT do Distrito Federal relativa ao 
seu afastamento do governo do Piauí. 108 
 
 Trata da questão dos valores exorbitantes dos salários e da liminar para 
introduzir um redutor de salários no Piauí. Aparte ao Senador Ramez Tebet. 239 
 
 Fala dos 180 anos do Parlamento Brasileiro e dá testemunho dos 50 anos de 
grandeza da vida pública como parlamentar e no executivo do Senador José Sarney. 
Aparte ao Senador José Sarney. 365 
 
 Fala do turismo brasileiro, comenta  a violência exagerada e cita o nome do 
Senador Romeu Tuma para interventor do Rio de Janeiro. Aparte ao Senador Leonel 
Pavan.  579 
 
MARCELO CRIVELLA 
 
 Requerimento nº 311, de 2003 que requer, com base no art. 216 do Regimento 
Interno, sejam solicitadas informações ao Ministro de Estado da Saúde sobre quais as 
medidas previstas e as já adotadas, de ordem sanitária e de defesa da saúde pública, 
preventivas da propagação da denominada “Gripe Asiática”, particularmente nos portos e 
aeroportos do Estado e da Cidade do Rio de Janeiro, quanto à vinda de pessoas dos países 
onde já foram constatados focos daquela epidemia. 138 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 189 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 409 
 
 Apresentação da Proposta de Emenda à Constituição, propondo que a metade do 
imposto de renda arrecadado pelo Rio de Janeiro retorne àquele Estado por meio de 
repartição de transferências da União. 537 
 
MARCO MACIEL 
 
 Considerações sobre o sistema político brasileiro. Defesa da reforma política 
como forma de assegurar governabilidade. 366 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Parecer Nº 337, de 2003, da Comissão de Educação, sobre as Emendas 
oferecidas ao Substitutivo do Projeto de Lei do Senado Federal nº 136, de 2002, em turno 
suplementar, naquela Comissão. 64 
 
 Fala da Polícia federal em relação à segurança do País. Aparte ao senador 
Romeu Tuma. 103 
 
 Diz que todas as comissões têm que se antecipar e discutir a matéria a respeito 
das reformas. 240 
 
 Requerimento Nº 326, de 2003, que nos termos do art. 315, combinado com o 
inciso III do art. 279 do Regimento Interno, requer adiamento da votação da Proposta de 
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Emenda à Constituição nº 38, de 1999, a fim de ser feita na cessão de 11 de junho de 
2003 (26 dias úteis). 262 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Critica a revista que deu duas páginas de entrevista a um matador profissional 
enquanto toda a sociedade está engajada na luta contra o crime organizado, na busca de 
uma legislação mais dura e na melhoria do sistema penal. Aparte ao senador Romeu 
Tuma.  105 
 
 Em nome do PMDB apresenta solidariedade, em relação à injustiça sofrida pelo 
Senador Mão Santa. Aparte ao senador Mão Santa. 110 
 
OSMAR DIAS 
 
 Discute o Projeto de Lei do Senado Nº 34, de 2000. 269 
 
 Parecer Nº 364, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 689, de 2002 (nº 1.813/2002, na Câmara dos deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Pioneira de Londrina a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Londrina, estado do Paraná. 474 
 
 Parecer Nº 366, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 699, de 2002 (nº 1.830/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cultural e artística Folha do Boqueirão a executar 
serviço de radiodifusão comunitária  na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 485 
 
PAPALÉO PAES 
 
 Fala da comemoração do Dia do Trabalho, das legislações trabalhistas e das 
injustiças sociais em relação aos trabalhadores. 07 
 
 Desfiliação de S Exª do PTB e ingresso no PMDB. 246 
 
 Parecer Nº 357, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 589, de 2002 (nº 1.348/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação comunitária Contorno a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Capim Grosso, Estado da Bahia. 444 
 
 Necessidade de incrementação do turismo no Brasil, em especial no estado do 
Amapá.  573 
 
PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 
 Parecer Nº 365, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 696, de 2002 (nº 1.827/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Sociedade de Amparo e Educação à Infância de Cruz a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cruz, Estado do Ceará. 480 
 
 Parecer Nº 369, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 725, de 2002 (nº 1.901/2002), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária e Cultural para o Progresso de Itarema –ACCPI a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itarema, no Estado do Ceará. 498 
 
PAULO OCTÁVIO 
 
 Ressalta que no Dia Internacional do Trabalhador tem-se que fazer uma profunda 
e oportuna reflexão sobre a economia brasileira. Fala da morte do reitor do Centro 
Universitário de Brasília, João Herculino de Souza Lopes, amigo pessoal de JK. 18 
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 Requerimento nº 302, de 2003 que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar pelo falecimento do Deputado Federal Sérgio 
Carvalho, ilustre representante do PSDB de Rondônia. 83 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 185 
 
 Repúdio ao anúncio da construção do presídio de segurança máxima em Brasília. 
Solicitação de Apoio ao Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2003 de autoria de S. Exª, que 
proíbe a construção de estabelecimentos prisionais em cidades cuja população seja maior 
que  50.000 habitantes. 383 
 
 Preocupação com a situação dos idosos brasileiros. 391 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas  ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 410 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 174, de 2003, que institui o Programa de 
Alfabetização e Cidadania na Empresa –PACE. 592 
 
 Requerimento Nº 334, de 2003, que nos termos do art. 50 § 2º , combinado do 
com art. 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, obedecidas as formalidades 
regimentais, requer que sejam fornecidas pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, algumas 
informações. 635 
 
 Importância de um esforço da sociedade para enfrentar um déficit educacional no 
Brasil. Comunicação de apresentação de Projeto de Lei, que institui o Programa de 
Alfabetização e Cidadania nas empresas de construção Civil. 639 
 
PAULO PAIM 
 
 Homenageia os trabalhadores do Brasil pelo Dia Internacional do Trabalho. 01 
 
 Apresenta números referentes ao grande desemprego no Brasil. 02 
 
 Homenageia os trabalhadores das áreas públicas e privadas. 07 
 
 Convoca uma reunião para discutir propostas alternativas à reforma da 
Previdência. 07 
 
 Satisfação com os esclarecimentos apresentados por Tião Viana, reiterando sua 
intenção de debater a reforma previdenciária no campo das idéias  e de forma positiva. 107 
 
 Desmentido de notícia que o Ministro do Trabalho e Emprego, Jaques Wagner, 
estaria defendendo o fim do 13º salário para os trabalhadores de pequenas empresas. 584 
 
 Cumprimentos ao Presidente Lula pela indicação do Sr. Joaquim Barbosa à 
função de Ministro do Supremo Tribunal Federal, bem como a solicitação do projeto que 
flexibiliza a CLT. 584 
 
 Esclarecimento de que não é autor de ação na Justiça, que resultou em decisão 
favorável aos aposentados. 584 
 
 Elogios às iniciativas do Presidente Lula que retirou o Projeto de Lei que 
alterava o art. 618 da consolidação das Leis do Trabalho e pela indicação do Dr.  Joaquim 
Benedito Barbosa Gomes para o cargo de Ministro do supremo Tribunal Federal, que 
vem coroar os esforços por visibilidade do Movimento negro. 909 
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PEDRO SIMON 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 163 
 
 Parecer Nº 350, de 2003, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2000, de autoria do Senador Jéferson Peres, que 
altera os arts. do Decreto de Lei nº 3.689, de outubro de 1941, Código de Processo penal. 226 
 
 Comenta o voto em separado, do Senador Paulo Octávio sobre a Denúncia nº 01, 
de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que todas as providências sejam 
tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para apurar fatos e autoria de escutas  
ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 398 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas  ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 412 
 
 Cumprimenta o Senador Arthur Virgílio pelo seu discurso, em que fala das 
advertências do Bispo de Manaus, sobre as ameaças à Amazônia. Aparte à Amazônia. 643 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Solidariza-se com a situação do Senador Mão Santa pela injustiça feita ao 
Senador por parte do PT/DF .Aparte ao senador Mão Santa. 110 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 188 
 
 Conclamação ao exame simultâneo pelo Senado e Câmara dos textos das 
reformas tributária e previdenciária, ressaltando seu posicionamento quanto à prevalência 
dos direitos adquiridos e dos preceitos jurídicos.  236 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 405 
 
 Comenta a Denúncia nº 01, de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que 
todas as providências sejam tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para 
apurar fatos e autoria de escutas ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 418 
 
REGINALDO DUARTE 
 
 Parecer Nº 358, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 619, de 2002 (nº 1.721/20002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a ADESCS –Associação de Desenvolvimento Econômico Social de 
Cândido Sales a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cândido 
Sales, Estado da Bahia. 449 
 
 Parecer Nº 367, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 712, de 2002 (nº 1.870/2002, na Câmara dos Deputados) que aprova o ato 
que autoriza a Associação Movimento Comunitário Rádio Regional Itamaracá FM a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipaussu, Estado de São Paulo. 490 
 
 Parecer Nº 368, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº713, de 2002 (nº 1.871/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Fundação Pró-Desenvolvimento do Cariri –Júlia Leite de Luna a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Milagres, Estado do ceará. 494 
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RENAN CALHEIROS 
 
 Encaminha para votação o Requerimento Nº 319, de 2003, que requer nos 
termos do art. 218, combinado com o art. 220 do Regimento Interno, e de acordo com as 
tradições da Casa, as homenagens pelo falecimento do Sr. José de Medeiros Tavares, 
Presidente  da Assembléia, Vice-Governador por 2 vezes, e governador do Estado, 
ocorrida no dia 27 de abril de 2003. 191 
 
 Satisfação pela filiação do Senador Papaléo Paes ao PMBD. 244 
 
 Discute o Projeto de Lei do Senado Nº 184, de 2002 –Complementar Votação 
Nominal. 265 
 
RENILDO SANTANA 
 
 Aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 21, de 2000, que estabelece situação de igualdade entre os filhos naturais 
e adotivos. 379 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Parecer Nº 353, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara , que 
dispõe sobre a reprodução assistida. 275 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Encaminha a votação do requerimento nº 301, de 2003. 82 
 
 Encaminha votação do requerimento nº 304, de 2003. 85 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 178 
 
 Parecer Nº 349, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 395, de 1999, de autoria do Senador Maguito Vilela, que dispõe 
sobre a concessão de desconto para os músicos estudantes ou profissionais –no valor de 
ingressos de espetáculos musicais e dá outras providências. 220 
 
 Discute parecer, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 395, de 1999, de autoria do 
Senador Maguito Vilela, que dispõe sobre a concessão de desconto para os músicos 
estudantes ou profissionais –no valor de ingressos de espetáculos musicais e dá outras 
providências. 223 
 
 Elogio à atitude do Ministro Luiz Gushiken em reconhecer o equívoco pela 
interferência na concessão de incentivos fiscais na área cultural. 244 
 
 Discute o Projeto de Lei do Senado Nº 34, de 2000. 271 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 
 Requerimento nº 307, de 2003 que requer, regimentais, e de acordo com as 
tradições da Casa, que sejam prestadas as homenagens de pesar pelo falecimento do 
Poeta, Letrista e Secretário Nacional do Livro e Leitura Waly Salomão. 98 
 
 Comenta o voto em separado, do Senador Paulo Octávio, sobre Denúncia nº 01, 
de 2003, de 27 de Fevereiro de 2003, que requer que todas as providências sejam 
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tomadas pelo Conselho de Ética do Senado Federal para apurar fatos e autoria de escutas  
ilegais de telefones ocorridas no Estado da Bahia. 400 
 
 Discute o turismo no Brasil. Aparte ao Senador Leonel Pavan. 577 
 
 Registro da inauguração do Laboratório de Tecnologia Oceânica (LabOceano), 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que possui o maior tanque oceânico do 
mundo. Preocupação com o desmonte do programa CTPTRO. 583 
 
ROMEU TUMA 
 
 Entende que não se pode responsabilizar unicamente o funcionário público pela 
desgraça da Previdência Social. Aparte ao senador Paulo Paim. 04 
 
 Preocupação com o decreto presidencial que corta 21% da estrutura da Polícia 
Federal, alterando o organograma da instituição e extinguindo departamentos importantes 
para o combate ao crime organizado. 101 
 
 Registra matéria do jornal de São Paulo de ontem “Exército rejeita atuar contra 
crime nas ruas”. 101 
 
 Parecer Nº 343, de 2003, da Comissão Diretora, sobre a redação final do Projeto 
de Lei da Câmara nº 53, de 1999 (nº 3.883, de 1997, na casa de origem), que dispõe sobre 
a atuação de advogados durante depoimento perante Comissão Parlamentar de Inquérito. 153 
 
 Requerimento nº 316, de 2003, que requer, nos termos do art. 321 do Regimento 
Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata discussão e votação da 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 199 (nº 3.883/97, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a atuação de advogado durante depoimento perante Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 153 
 
 Parecer Nº 344, de 2003, da Comissão Diretora, sobre a redação final do Projeto 
de Lei da Câmara nº 91, de 2001 (nº 755, de 1995, na casa de origem), que altera a Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, para incluir, 
na Relação Descritiva das Ferrovias do pano Nacional de Viação, trechos ferroviários 
situados nos Estados da Bahia e de Tocantins. 153 
 
 Requerimento Nº 317, de 2003, que requer, nos do art. 321 do Regimento  
Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata discussão e votação da 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2001 (nº 755/95, na Casa de origem), 
que inclui ferrovias na relação descritiva do Pano Nacional e Viação. 154 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 178 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 167, de 2003, que altera o art. 1º da Lei nº 8.989, de 
24 de fevereiro de 1995, para conceder isenção do imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) incidente sobre os automóveis adquiridos por corretores de 
imóveis.  254 
 
 Requerimento Nº 331, de 2003, que nos termos dos artigos 321 do Regimento 
Interno, requer a dispensa de publicação de Parecer, para imediata discussão e votação da 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2002 –Complementar de autoria do 
Senador Chico Sartori, que regulamenta o § 4º do art 18 da Constituição Federal, 
dispondo sobre o período de criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
município. 274 
 
 Requerimento Nº 332, de 2003, que requer em conformidade aos artigos 199 e 
154, item III e Resolução Nº 37/95, do Regimento Interno do Senado Federal seja 
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realizada uma Sessão Especial em data a ser marcada pela mesa Diretora, com o Objetivo 
de ser prestada pelo Senado Federal, homenagem in-memorian ao Vice –Presidente 
Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, falecido em 30 de abril do fluente ano. 528 
 
 Agradecimentos ao Governo Federal pela revisão do corte de recursos da Polícia 
Federal.  585 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Encaminha a votação do requerimento nº 301, de 2003. 82 
 
 Importância da continuidade dos programas de Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). 85 
 
 Atividades a serem desenvolvidas por intermédio do Plano de Aplicação de 
Recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte –FNO. 382 
 
 Registro de relatório das atividades de 2002 e do programa para o ano de 2003, 
da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, 
Interestadual e Internacional de Passageiros –ABRATI. 910 
 
SÉRGIO CABRAL 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 183 
 
SÉRGIO GUERRA 
 
 Parecer Nº 362, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 668, de 2002 (nº 1,779/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário Xique-Xique a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Xique-Xique, Estado da Bahia. 466 
 
 Parecer Nº 263, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 674, de 2002 (nº 1.786/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Casa de Cultura de Bom Jardim a executar serviço de 
radiodifusão comunitária  na cidade de Bom Jardim, Estado de Pernambuco. 470 
 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 
 Requerimento nº 305, de 2003 que requer, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que se sejam encaminhados Votos de Congratulações ao 
Jornal Zero Hora, fundado em 4/5/1964, pelo transcurso de seu aniversário de 39 anos. 98 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 183 
 
 Homenagem à 1º Divisão de Levantamento do Rio Grande do Sul. 906 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 
 Reverencia o Dia do Trabalhador e luta pelo fim de toda forma de exploração e 
opressão no mundo. 09 
 
 Projeto de Resolução Nº 14, de 2003, que cria espaço, no Senado Federal, para 
exposição permanente das fotos das ex-Senadoras. 80 
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 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1, 2003 – Recurso nº 7, de 2003. 185 
 
 Leitura de nota de insatisfação da bancada feminina do Congresso Nacional pela 
indicação de 3 juristas homens para o Supremo Tribunal Federal. 373 
 
 Cobrança da aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção do Domínio 
Econômico (CIDE) para a recuperação das estradas, finalidade para a qual foi criada. 648 
 
 Registro da realização do seminário promovido pela Unesco, FAO e Ministério 
do Governo, como umas das etapas de projeto sobre a pobreza lançado pela Unesco no 
ano passado. Importância do Programa Fome Zero. 648 
 
SIBÁ MACHADO 
 
 Diz que está na hora de o Brasil e a Casa imporem uma melhor condição de vida 
para todos os brasileiros. Aparte à senadora Serys Slhessarenko. 12 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 177 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 168, de 2003, que altera o art. 13 da Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, do inciso I, alínea c da 
Constituição Federal, para prever a Instituição dos Conselhos Deliberativos dos Fundos 
Constitucionais de financiamento do Norte e Nordeste. 255 
 
 Projeto de Lei do Senado 169, de 2003, que altera o art. 4º da Lei nº 7.827, de 27 
de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, incido I, alínea c da Constituição 
Federal, para que os Fundos Constitucionais priorizem projetos que contemplem a 
contratação de assistência técnica e pesquisa com universidades públicas ou instituições 
públicas de pesquisas. 257 
 
 Parabeniza o Senador Mozarildo Cavalcante pelo requerimento nº 326, em que 
ele requer o adiamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 1999 por mais 30 
dias.  262 
 
TASSO JEREISSATI 
 
 Fala da luta incansável do ex-governador do Estado do Pará, em busca de 
mudança e renovação e diz que com a Reforma Tributária o Pará será um dos estados 
mais injustiçados do Brasil. Aparte ao Senador Duciomar Costa. 646 
 
TIÃO VIANA 
 
 Vem à tribuna para prestar esclarecimentos sobre as matérias anteriores sobre o 
Governo Lula e o partido dos trabalhadores. 13 
 
 Fala que o Senador Romeu Tuma defende a Polícia Federal com absoluta 
autoridade porque conhece a estrutura administrativa profundamente e toda a sua 
programação estratégica. Aparte ao Senador Romeu Tuma. 102 
 
 Defesa do esgotamento dos debates sobre as divergências de idéias e convicções 
no que tange às reformas constitucionais, internamente no âmbito do Partido dos 
Trabalhadores, antes de se tornarem públicas. 105 
 
 Saudação e solidariedade ao Senador Mão Santa, injustamente tratado em 
matéria veiculada no programa do PT no Distrito Federal. 105 
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 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 160 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 163 
 
 Encaminha para votação o Requerimento nº 318, de 2003, nos termos do art. 
291, inciso III, do Regimento Interno, requerendo votação secreta par a Decisão da Mesa 
sobre a denúncia nº 1,2003 – Recurso nº 7, de 2003. 180 
 
 Projeto de Resolução  Nº 15, de 2003, que revoga a resolução 20, de 1993, do 
Senado Federal. 260 
 
 Requerimento Nº 327, de 2003, nos termos do art. 315 combinado com o inciso 
III do art. 279 do regimento Interno, requer o adiamento do Projeto de Lei do Senado nº 
263/99, a fim de ser feita na sessão de 18 de junho vindouro. 263 
 
 Encaminha a votação do Requerimento Nº 328, de 2003, que requer nos ternos 
do inciso I do art. 279 do regimento Interno do Senado, o adiamento da discussão do 
PLS/66/2000, “que dispõe sobre a responsabilidade técnica por cursos livres de luta s, 
natação e ginástica”, a fim de que sobre a matéria seja ouvida  a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 267 
 
 Parecer Nº 354, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 90, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara , que dispõe sobre a 
reprodução assistida. 284 
 
 Parecer Nº 355, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre as emendas 
apresentadas em turno suplementar naquela Comissão. 294 
 
 Comenta sobre os 180 anos do Parlamento Brasileiro. Aparte ao Senado José 
Sarney.  364 
 
VALDIR RAUPP 
 
 Parecer Nº 331, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 728, de 2002 (nº 1.919/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Vera Cruz a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Vera Cruz, Estado de Mato Grosso. 46 
 
 Encaminha a votação dos requerimentos nº  302 e 303, de 2003. 83 
 
 Desvios na aplicação de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE). 196 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 166, de 2003, que altera  a lei nº 6.538, de 22 de 
junho de 1978, que dispõe sobre os serviços postais, para o fim de dar tratamento especial 
à distribuição de material didático. 253 
 
 Discute o Projeto de Lei do Senado Nº 184, de 2002 –Complementar Votação 
Nominal. 264 
 
 Realização no Estado de Rondônia, do Congresso da União dos Vereadores no 
Brasil.  904 
 
 Defesa do empenho da diplomacia brasileira contra os registros de plantas típicas 
da Amazônia como propriedade de multinacionais. 904 
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VALMIR AMARAL 
 
 Apoio à reivindicação dos produtores nacionais de trigo, tais como o aumento de 
recursos destinados ao custeio da produção e o aumento do preço mínimo do grão.  378 
 
WILSON SANTIAGO 
 
 Parecer oral, que relata a Medida Provisória nº 104, que revoga o art. 374, da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002–Código Civil. 893 
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